WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI
TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

1.

Nowy Targ, dnia …….………..…..…….……..

DANE WNIOSKODAWCY

(w przypadku gdy Wnioskodawcą jest więcej niż jedna osoba lub pełnomocnik – dane osobowe ww. osób należy podać
w załączniku nr 1 do wniosku)
Imię i nazwisko lub pełna nazwa
firmy
Adres zamieszkania/siedziby
(ulica,numer,kod pocztowy,miasto)
Telefon kontaktowy

email

PESEL/NIP

REGON

Adres korespondencyjny (tylko gdy
jest inny od adresu zamieszkania)

2. DANE O OBIEKCIE PRZYŁĄCZANYM DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Obiekt/nazwa inwestycji
Ulica, numer

Miasto

Numery działek

3. PROPONOWANA FORMA WŁASNOŚCI WĘZŁA CIEPLNEGO (zaznaczyć właściwe)
Węzeł własnością wnioskodawcy (zakup):

Węzeł własnością MPEC Nowy Targ:

4. INFORMACJE TECHNICZNE O OBIEKCIE
Powierzchnia użytkowa

m2

Kubatura

Przeznaczenie pomieszczeń

mieszkalne

usługowe

Status obiektu

istniejący

projektowany

m3

Liczba
kondygnacji

mieszkalno-usługowe

5. TERMIN LUB HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA

6. DOTYCHCZASOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA (wypełnić dla obiektu istniejącego)
Źródło ciepła (rodzaj kotła)
Rodzaj spalanego paliwa
Ilość spalanego paliwa w ciągu roku
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7. PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI CIEPLNYCH (wypełnić dla obiektu projektowanego)
Instalacja centralnego ogrzewania (c.o.)
Obliczeniowa moc cieplna*

kW

Temperatura zasilania

0C

Temperatura powrotu

0C

Instalacja ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
Rodzaj układu
zasobnikowy**
Instalacja cieplna dla potrzeb wentylacji
Obliczeniowa moc cieplna*
zima
Temperatura zasilania

Obliczeniowa moc
cieplna***

kW

Liczba osób

osób

bezzasobnikowy**

lato

kW
0C
0C

lato

kW
0C
0C

lato

kW
0C
0C

Temperatura powrotu
Instalacja cieplna dla potrzeb klimatyzacji :
Obliczeniowa moc cieplna*
zima
Temperatura zasilania
Temperatura powrotu
Instalacja dla potrzeb technologicznych :
Obliczeniowa moc cieplna*
zima
Temperatura zasilania
Temperatura powrotu

* Moc cieplna określona z dokładnością do wartości 0,1 kW.
** Zaznacz wybrany układ.
*** Qc.w.u. - Obliczeniowa moc cieplna na potrzeby przygotowania c.w.u. z zastosowaniem zasobników, a w przypadku
układu bezzasobnikowego Qc.w.u.= Qmax. h c.w.u. (moc cieplna wynikająca z maksymalnego godzinowego zużycia c.w.u.).

8. OŚWIADCZENIA
1) Dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu.
2) Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową.

9. ZAŁĄCZNIKI
1) Pełnomocnictwo Wnioskodawcy (w przypadku wnioskowania przez Pełnomocnika), jeżeli
Wnioskodawcą jest Wspólnota Mieszkaniowa, występujący w imieniu Wspólnoty Zarząd winien dołączyć
decyzję o jego powołaniu w formie uchwały.
2) Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu do którego będzie dostarczane
ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu –
w przypadku planowanych inwestycji lub nowych obiektów, będących w trakcie realizacji, które nie zostały
jeszcze naniesione na mapę sytuacyjno-wysokościową.
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć na Dzienniku Podawczym
lub przesłać drogą pocztową: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o. o.,
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ.

……………………………………………….………..………………..
(data, czytelny podpis)
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10. KLAZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO*
Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 1, w Nowym Targu (kod pocztowy 34-400, tel. 18 26 623 82,
adres e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej
należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o., zgodnie z zapisami
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.2018 poz. 755) i rozporządzeń wykonawczych
do ww. ustawy.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak
również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na adres e-mail rodo@mpecnowytarg.pl.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i przyłączenia obiektu do miejskiej
sieci ciepłowniczej. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi podpisanie
umowy i realizację prac związanych z wykonaniem przyłącza ciepłowniczego.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci
ciepłowniczej.
Oświadczam iż zapoznałem/ zapoznałam się z Klauzulą
informacyjną zgodną z RODO i akceptuję jej treść

…………..………………………………………………………………….……
(data, podpis)
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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