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WNIOSEK o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej
Data:

Wnioskodawca
Posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu zlokalizowanego w
przy ul.
zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na podłączenie do sieci ciepłowniczej, będącej własnością
ZEC S.A. (lub zasilanej ze źródeł ZEC S.A.) oraz wydanie warunków technicznych podłączenia.

Parametry techniczne planowanego do podłączenia obiektu:

1. Rodzaj obiektu
2. Zapotrzebowanie ciepła dla celów c.o.

[kW]

3. Zapotrzebowanie ciepła dla celów ciepłej wody użytkowej

[kW]

4. Zapotrzebowanie ciepła dla celów wentylacji

[kW]

5. Ilość osób korzystających z ciepłej wody użytkowej
6. Kubatura użytkowa ogrzewanych pomieszczeń

[m3]

7. Powierzchnia użytkowa ogrzewanych pomieszczeń

[m2]

8. Liczba mieszkań w budynku
9. Liczba mieszkańców
10. Sposób podgrzewania wody użytkowej
sieć / gaz / inne

11. Rodzaj instalacji odbiorczej w obiekcie odbiorcy
piece / instalacja c.o.

Proponowany termin odbioru ciepła

Osoba kontaktowa, nr tel.

Podpis

Załączniki:
1.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu.

2.

Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją obiektu i przewidywanym miejscem doprowadzenia
przyłącza cieplnego.

______________________________________________________________________________________________________

ZEC S.A. są administratorem danych osobowych podanych we wniosku w rozumieniu 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Kontakt w sprawie
danych: przylaczenia@zec.katowice.pl . ZEC S.A. przetwarzają dane w celu rozpatrzenia wniosku o podłączenie do sieci
ciepłowniczej oraz wydania warunków przyłączenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) (RODO) tj. wypełnienia prawnego
obowiązku ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
Energetyczne. Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku. Wnioskodawcy przysługuje prawo żądania dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie
przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

