Mszczonów, dn………………………..

WNIOSEK
O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPLNEJ

1. DANE WNIOSKODAWCY
1a. Nazwa i Adres Wnioskodawcy
Nazwa
wnioskodawcy
Ulica, nr :

Kod:

Miasto:

Telefon

Fax:

E-Mail:

1b. Dane rejestrowe Wnioskodawcy
Forma prawna wnioskodawcy
NIP

REGON

PESEL

Rodzaj rejestru (EDG,KRS)

Nr rejestrowy

1c. Pełnomocnik
Pełna nazwa
(imię i nazwisko)
E-Mail służbowy:

Telefon
służbowy:

Fax służbowy:

Wnosi o przyłączenie do sieci cieplnej obiektu:
2. DANE O OBIEKCIE PRZYŁĄCZANYM DO SIECI CIEPLNEJ
2a. Nazwa i lokalizacja obiektu
Nazwa obiektu:
Ulica, nr:

Kod:

Numery działek:

Obręb:

Miasto:

2b.Posiadany tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu (zakreślić właściwe)
własność

użytkowanie
wieczyste

zarząd

użytkowanie
zwykłe

najem

dzierżawa

Inne
…………

2c.Stan prawny obiektu
Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w
Księga wieczysta nr:
…………………………………………………

3. INFORMACJE TECHNICZNE O OBIEKCIE
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3a. Charakterystyka techniczna obiektu:
kubatura

m3

pow. użytkowa

m2
ilość

liczba kondygnacji
przeznaczenie
pomieszczeń
rok budowy
liczba mieszkańców

3b.Wyposażenie obiektu w źródła ciepła (zakreślić właściwe)
Brak

Lokalna kotłownia

Pompy ciepła Kolektory słoneczne

Sieć ciepłownicza

Inne
….………………

4. PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI CIEPLNYCH
4a. Instalacja centralnego ogrzewania (co)
Moc cieplna
Temperatura zasilania
postulowana)
Temperatura powrotu
(postulowana)

kW
0

C

0

C

4b. Instalacja ciepłej wody użytkowej (cwu)
Moc cieplna (max)
Liczba mieszkańców

kW
osób

4c. Instalacja cieplna dla potrzeb wentylacji (went)
Moc cieplna
Temp. zas. (zima/lato)
(postulowana)
Temp. powr. (zima/lato)
(postulowana)

kW
0

C

0

C

4d. Instalacja cieplna dla potrzeb klimatyzacji (klim)
Moc cieplna
Temperatura zasilania
(postulowana)
Temperatura powrotu
(postulowana)

kW
0

C

0

C

4e. Instalacja dla potrzeb technologicznych (techn)
Moc cieplna
Temperatura zasilania
(postulowana)
Temperatura powrotu
(postulowana)

kW
0

C

0

C

PODSUMOWANIE
Całkowita zamówiona moc
cieplna
Minimalny pobór mocy
cieplnej poza sezonem
grzewczym

kW
kW
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5. TERMIN LUB HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA:

6. WŁASNOŚĆ WĘZŁA
Proponowana forma własności węzła (zaznaczyć właściwe)
Węzeł własnością wnioskodawcy

Węzeł własnością Geotermii Mazowieckiej S.A.

7. ZAŁĄCZNIKI

1.

2.

3.

4.

Kopie wyciągów z rejestrów i dokumentów, potwierdzone "za zgodność z oryginałem" ze
wskazaniem bieżącej daty potwierdzenia, opieczętowanych i podpisanych przez osoby
upoważnione
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
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 zaznaczeniem proponowanej lokalizacji węzła
cieplnego w obiekcie
Dokument potwierdzający aktualny tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do
którego będzie dostarczane ciepło

……………………………………………………..
Podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych do
składania oświadczenia woli w imieniu wnioskodawcy

W związku z wejściem w życie RODO uprzejmie informujemy, że administrujemy Państwa dane osobowe.
Wobec powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Pana/i danych osobowych jest „Geotermia Mazowiecka” S.A. , ul. Spółdzielcza 9a, 96-320 Mszczonów
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO), w celach archiwalnych i dowodowych (art. 6
ust 1 lit. f RODO), w celach analitycznych, statystycznych (art. 6 ust 1 lit. f RODO), w celach marketingu (art. 6 ust 1 lit. f RODO i pkt. 47
preambuły RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora są: potrzeba zabezpieczenia dokumentów
(dowodów), potrzeba przeprowadzania analizy danych oferowanych usług oraz potrzeba kontaktu w celu oferowania usług i realizacji
umowy.
Odbiorcami danych są nasi pracownicy i współpracownicy.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Do celów marketingu i realizacji analityki będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do dostępu do
własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - adres marta.chudzik@geotermia.com.pl
Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może być cofnięta w każdym czasie.
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