Data ............................................

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
21 – 500 Biała Podlaska
ul. Pokoju 26

ZAPYTANIE NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA OBIEKTU DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
1. Oznaczenie Wnioskodawcy:
1.1. Imię i Nazwisko / Nazwa firmy*:...................................................................................................................
1.2. Adres: ….........................................................................................................................................................
1.3. Telefon: .........................................................................................................................................................
1.4. Nazwisko przedstawiciela Inwestora, telefon: ………..………………………….………….………………...........................

2.

Informacje dotyczące przyłączanego obiektu:

2.1. Lokalizacja: ....................................................................................................................................................
2.2. Przeznaczenie: budynek mieszkalny / niemieszkalny* (wymienić jaki) …………..………………………………………..
2.3. Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3]: ...................................................................................................
2.4. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2]: .............................................................................................
2.5. Liczba mieszkańców (w przypadku budownictwa mieszkaniowego): ...........................................................
2.6. Węzeł cieplny dostarczał będzie ciepło na potrzeby: centralnego ogrzewania / ciepłej wody użytkowej
/ inne* ( wymienić jakie) ………………………………………………………………………………………………………..……………….
2.7. Budynek: istniejący posiadający źródło ciepła/projektowany /istniejący niewyposażony w źródło ciepła*
W przypadku budynków istniejących wyposażonych w źródło ciepła uzupełnić poniższe podpunkty.
a) Obecne źródło: kotłownia węglowa / gazowa / olejowa / energia elektryczna / inne*
(wymienić jakie) ……………………………………………………………………………….…………………..…………………………..…….
b) Moc kotłowni [kW]…………………………………………………………………………………………..…………………………..……
c) Zużycie paliwa w skali roku ………………………………………………………………………..…………………………………..…..

- * niepotrzebne skreślić

…………………………………………….
(podpis)

Załączniki:
1.

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.

1

Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję,
iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółką z ograniczoną
odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej, z siedzibą przy ul. Pokoju 26, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w
Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego –
Rejestr przedsiębiorców pod numerem KRS 0000086154, wysokość kapitału zakładowego 14.117.500,00 zł,
posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 537-00-01-649. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
iod@pecbp.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku, a podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji wniosku oraz okres wynikający z wymagań prawnych
nakładanych na Administratora w obszarze księgowości.
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych, firmom doradczym,
projektowym i audytowym oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach prawem przewidzianych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych
osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest
warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.
Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną
przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

...............................................................
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy
lub osób reprezentujących Wnioskodawcę

2

