
  

Uwaga: 

Do przedkładanego wniosku należy załączyć: 

1. Plan zabudowy oraz szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu wraz z lokalizacją węzła cieplnego 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu. 

 

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

A  Dane wnioskodawcy 

1 
Imię i nazwisko / nazwa, adres korespondencyjny,  
telefon kontaktowy, adres e-mail. 

 

2 Tytuł prawny do korzystania z obiektu:  

3 Przeznaczenie obiektu:  

4 Adres podłączanego obiektu:  

5 Węzeł cieplny:         posiadam /         nie posiadam własnego węzła cieplnego 

B Charakterystyka techniczno-cieplna budynku  

1 Centralne ogrzewanie  

a - Zapotrzebowanie ciepła:  kW 

b - Rodzaj instalacji wewnętrznej c.o.: 
(wodna grawitacyjna, wodna pompowa, parowa) 

 

c 
- Parametry instalacji wewnętrznej c.o.: (temp. zasilania/temp. 
powrotu) 

 
°C 

d - Kubatura ogrzewanych pomieszczeń:  m3
 

e - Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń:  m2
 

f - Przeznaczenie ogrzewanych pomieszczeń:  

g 
- System wentylacji ogrzewanych pomieszczeń: (grawitacyjny, 
mechaniczny) 

 

2 Ciepła woda użytkowa  

a - Zapotrzebowanie ciepła: (ll-stopień / szczytowe)  kW 

b - Ilość osób / mieszkańców:  szt. 

c - Ilość i rodzaj punktów czerpalnych: (np. umywalki, wanny, 
natryski, inne) 

 
szt. 

d 
- Przewidywany sposób podgrzewania ciepłej wody użytkowej: 

 

3 Wentylacja  

a - Zapotrzebowanie ciepła:  kW 

b 
- Parametry instalacji wentylacyjnej:  

  (temp. zasilania / temp. powrotu) 

 

°C 

4 Technologia 
 

a - Zapotrzebowanie ciepła:  kW 

b - Wymagany rodzaj czynnika grzewczego: (para /woda)  

c - Wymagane max. ciśnienie robocze:  MPa 

d - Wymagana max. temperatura robocza:  °C 

e - Harmonogram poboru mocy cieplnej: w ciągu doby 
 

godz./dobę 

f    w ciągu tygodnia  dni/tydzień 

g    w ciągu roku  dni/rok 

5 Łączne zapotrzebowanie ciepła:  kW 

6 Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym:  kW 

7 Termin rozpoczęcia poboru ciepła:  

8 
Podstawa określenia powyższych informacji: (dokumentacja 
techn., audyt, inne) 

 

Oświadczam, że otrzymałem informację o przetwarzaniu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

moich danych osobowych w celu realizacji procesu przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Informacja administratora danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych. 

C Podpis Wnioskodawcy: Data złożeniu Wniosku o Przyłączenie: 

1 

 
 

 
………………………………………….…………………………. 

(imię i nazwisko / nazwa) 

 
 

 

………………………………………….…………………………. 
    Wypełnia MPEC S.A. 

  



 

 

 

2

KRS: 0000232646 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 27.766.602,00 zł w całości opłacony, BDO: 000110392 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

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 i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, ul. Sienna 4, 33-100 Tarnów, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia  

w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000232646,  

NIP: 873-10-01-679, REGON:  850310047, BDO: 000110392. 

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO ze względu na łączący Panią/Pana  

i Administratora stosunek, w celu realizacji procesu przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej, a przetwarzanie jest 

niezbędne do jego realizacji, i będą przetwarzane przez okres realizacji tego procesu i okres niezbędny do ochrony roszczeń 

Administratora/obrony Administratora przed roszczeniami oraz wypełnienia obowiązków publicznoprawnych ciążących na 

Administratorze. 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane: 

 dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, 

 zewnętrznym kancelariom prawnym, 

 zewnętrznym przedsiębiorstwom inżynieryjno-projektowym, 

 świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w związku  

z łączonym strony stosunkiem umownym), 

 innym upoważnionym podmiotom. 

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH 

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Administratorem elektronicznie pod adresem:  

daneosobowe@mpec.tarnow.pl 

lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych 

osobowych. 

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji procesu przyłączania do miejskiej sieci 

ciepłowniczej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania stosunku 

cywilnoprawnego z Administratorem. 


