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Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o. 
ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ  
tel. 18 266 23 82, e-mail: sekretariat@mpecnowytarg.pl 
www.mpecnowytarg.pl 
KRS 0000043037, NIP: 735-001-02-50, REGON: 490761831 
Nr konta bankowego: Bank Ochrony Środowiska S. A. 25 1540 1115 2043 0000 0769 0001 

      Nowy Targ, dnia …….………..…..…….……..     

1. 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 e-mail 

PESEL/NIP* KRS 

Adres korespondencyjny (tylko gdy 
jest inny od adresu zamieszkania) 

* wypełnić odpowiednie

2. DANE PRZYŁĄCZANEGO OBIEKTU

Numer ewidencyjny działki 

Ulica, numer Miasto 
Powierzchnia ogrzewanych 
pomieszczeń m2 

Kubatura 
obiektu m3 

Przeznaczenie pomieszczeń  mieszkalne     mieszkalno - usługowe        handlowo - biurowe 

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI ODBIORCZYCH

Rodzaj 
instalacji 

Źródło ciepła  
(rodzaj kotła) Rodzaj układu  Rodzaj paliwa 

Ilość spalanego 
paliwa rocznie 

Centralne 
ogrzewanie    otwarty          zamknięty 

Ciepła woda 
użytkowa   zasobnikowy            bezzasobnikowy 
Planowane dodatkowe współpracujące źródła ciepła 
(np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, lokalna 
kotłownia) 
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Liczba użytkowników ciepłej wody użytkowej 

Deklarowany pobór ciepła na cele 

    centralne ogrzewanie         ciepła woda użytkowa 

    wentylacja i klimatyzacja          technologia          

Rodzaj instalacji 
Temperatura obliczeniowa 
[0C] Tzasilania/ Tpowrotu 

Ciśnienie 
dopuszczalne [kPa] 

Zamówiona moc 
cieplna [kW] 

Centralne ogrzewanie 

Ciepła woda użytkowa 

Etapy osiągnięcia mocy zamówionej wraz z harmonogramem 

Proponowany termin rozpoczęcia dostaw ciepła 

4. UWARUNKOWANIA TARYFOWE

Pożądana grupa taryfowa*   

 grupa taryfowa W-OS1 grupa taryfowa W-DS2 

 grupa taryfowa W-GS3        grupa taryfowa G-OB4 

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat. 
1Odbiorcy w grupie W-OS są zasilani z węzłów cieplnych indywidualnych lub grupowych, a węzły są własnością i w eksploatacji odbiorcy
ciepła. 
2 Odbiorcy w grupie W-DS są zasilani z węzłów cieplnych indywidualnych, a węzły są własnością i w eksploatacji sprzedawcy ciepła. 
3 Odbiorcy w grupie W-GS są zasilani z węzłów cieplnych grupowych, a węzły oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze są własnością
i w eksploatacji sprzedawcy ciepła. 
4 Odbiorcy w grupie G-OB są zasilani gazem ziemnym z kotłowni na os. Bór w Nowym Targu, a ciepło jest dostarczane za pośrednictwem
zewnętrznej instalacji odbiorczej stanowiącej własność sprzedawcy ciepła. 

5. INNE INFORMACJE ORAZ SZCZEGÓLNE WYMAGANIA WNIOSKODAWCY, DOTYCZĄCE
ODMIENNYCH OD STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH DOSTAW ENERGII CIEPLEJ
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6. OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości, do której 
posiadam tytuł prawny, w celu budowy i przyszłej eksploatacji przyłącza ciepłowniczego  
i licznika ciepła.  wyrażam zgodę 
Oświadczam, że na wniosek Dostawcy ciepła przedłożę oświadczenie w formie aktu notarialnego, 
o ustanowieniu na rzecz właściciela sieci ciepłowniczej ograniczonego prawa rzeczowego – 
służebności przesyłu, związanej z eksploatacją tych urządzeń dla: 
 pasa gruntu, pod którym znajduje się sieć / przyłącze ciepłownicze, 
 części nieruchomości, na której będzie posadowione przyłącze ciepłownicze, polegające na

zapewnieniu dostępu w celu wykonywania czynności związanych z remontem, eksploatacją 
i konserwacją sieci ciepłowniczej oraz przyłączaniem następnych odbiorców. 

 wyrażam zgodę 
Przyjmuję do wiadomości, że jeśli ze względu na techniczne uwarunkowania, przyłączenie obiektu 
do sieci ciepłowniczej wymagać będzie przeprowadzenia sieci ciepłowniczej przez sąsiednie 
nieruchomości innych właścicieli lub w drodze/ulicy, która stanowi współwłasność innych 
właścicieli, to warunkiem przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej będzie uzyskanie zgody 
właścicieli tych nieruchomości.     wyrażam zgodę 

Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową.     wyrażam zgodę 

7. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

      Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane              
ciepło z sieci ciepłowniczej  

      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 z zaznaczoną 
proponowaną lokalizacją węzła cieplnego. 

Aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia) – dotyczy 
przedsiębiorców (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

……………………………………………….………..……………….. 
(data, czytelny podpis) 

8. KLAZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO* 

Informujemy, że:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu 
przy ul. Powstańców Śląskich 1, (kod pocztowy 34-400, tel. 18 266 23 82, adres e-mail: 
sekretariat@mpecnowytarg.pl) zwany dalej Administratorem lub Spółką.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych 
można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: urszula.rybnik@mwlibra.pl  lub listownie i osobiście 
pod adresem siedziby Administratora Danych.

3. 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
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10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.2019 poz. 755 z późn.zm.) i rozporządzeń wykonawczych 
do ww. ustawy. 
4. 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).
5. 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.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
9. Państwa dane osobowe przetwarzana będą tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji naszych
zadań statutowych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu. Dane osobowe
przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia. W przypadku zawartych
umów, dane będą przechowywali dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń.

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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