……………………………… dnia ………………..

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Żołnierzy WiN 22
22-200 Włodawa

WNIOSEK
o określenie „warunków technicznych” przyłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego węzła
cieplnego znajdującego się w obiekcie zlokalizowanym
przy ul. ………………………………………………………………….. we Włodawie.
1. Podstawowe dane charakteryzujące jednostkę lub osobą występującą o przyłączenie
do miejskiego systemu ciepłowniczego:
1.1

Pełna nazwa wnioskodawcy

1.2

Adres

1.3

Telefon

Forma prawna wnioskodawcy
NIP
REGON
1.4

PESEL

2. Podstawowe dane dotyczące rodzaju i parametrów dotyczące obiektu.
2.1

Lokalizacja obiektu / nr ewid.
działki

2.2

Lokalizacja węzła cieplnego

2.3

Przeznaczenie obiektu*

2.4

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń

[m2]

2.5

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń

[m3]

2.5

Ilość mieszkańców/
ilość punktów czerpalnych*

*

niepotrzebne skreślić

Zaznaczono na załączniku nr 3
mieszkalny, użytkowy, handlowy, przemysłowy,
inne …………………………………….

[osób/szt.]

3.

Podstawowe dane dotyczące instalacji odbiorczej

3.1

Czynnik grzewczy

3.2

Rodzaj instalacji
odbiorczych

3.3

centralne ogrzewanie

3.4

ciepła woda użytkowa

3.5

wentylacja

3.6

inne
4.

Obliczeniowa temp.
tz/tp [oC]**

Parametry pracy
Ciśnienie
dopuszczalne [kPa]

Wymagane ciśnienie
dysp. [kPa]

Materiał instalacji
odbiorczej

Planowane zapotrzebowanie mocy cieplnej

4.1

Całkowita zamówiona moc cieplna (suma 4.2 do 4.5)

4.2

centralne ogrzewanie

Qco = ………………....[kW]

4.3

ciepła woda użytkowa

Qcwu = ………………..[kW]

4.4

wentylacja

Qw = …...……………..[kW]

4.5

technologiczne

Qt = …………………..[kW]

4.6

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

4.7

Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła lub
harmonogram w przypadku poboru mocy cieplnej dla celów technologicznych

Q = …………………..[kW]

Qmin = ……….………..[kW]

Załączniki:
1. kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie)
wnioskodawcy do korzystania z istniejących obiektów budowlanych lub tytuł prawny do gruntu, na którym planowana jest
budowa nowego obiektu;
2. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
3. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu, do którego będzie dostarczone ciepło z aktualną inwentaryzacją infrastruktury
technicznej i zaznaczonym węzłem cieplnym.
Wnioskodawca akceptuje oszacowanie i wpisanie do wniosku przez MPGK Sp. z o.o. brakujących danych technicznych.
Z wnioskiem o określenie „warunków technicznych” mogą występować osoby prawne lub fizyczne posiadające tytuł prawny do korzystania
z istniejących obiektów lub tytuł prawny do gruntu, na którym planowana jest budowa nowego obiektu.
Do miejskiego systemu ciepłowniczego mogą być przyłączone wyłącznie instalacje i urządzenia energetyczne dostosowane do parametrów
sieci, odpowiadające obowiązującym przepisom w tym zakresie.
PODSTAWA PRAWNA: Rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 z dnia 1 lutego 2007r poz. 92)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(dalej rozporządzenie RODO) informujmy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych wyłącznie w celu określenia warunków technicznych przyłączenia do
sieci ciepłowniczej, zawierania i realizacji umów o przyłączenie do sieci oraz wystawiania faktur; jest Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą we Włodawie przy ulicy Żołnierzy WiN 22.; tel:(82)5723197, fax(82)5726591;
email:sekretariat@mpgk.wlodawa.pl. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod numerem telefonu +48 500 046 241 lub
pisemnie na adres poczty elektronicznej: iod@mpgk.wlodawa.pl.
2. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wydania warunków technicznych na przyłączenie do sieci i wynika z
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (tj. Dz. U. Nr 16 poz.92). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania warunków na
przyłączenie do sieci.
3. Pana/Pani dane osobowe będą mogły przekazane zgodnie z art. 6, ust.1, lit c) rozporządzenia RODO w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu. Pana/i dane osobowe będą
przechowywane do końca okresu: ważności warunków technicznych lub okresu obowiązywania umów: przyłączeniowej, umowy na
dostawę ciepła lub okresu technicznej eksploatacji przyłącza ciepłowniczego.
4. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

………………………………………………..
( podpis wnioskodawcy - pieczęć )

