
                                             Aleksandrów  Łódzki, dn,  .............................  
 
                                                  „PGKiM” Sp. z o.o. 
                                                              ul. 1-go Maja 28/30 
                                                                         95-070 Aleksandrów Łódzki 

  
                                                     WNIOSEK 
 

O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO 
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

 ( wypełnia wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej ).                                                                                                                             
 Na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne oraz Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów 
ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), z późniejszymi zmianami występujemy    o 
przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w obiekcie:  
 ................................................................................................................................................... 

(nazwa obiektu) 
 ......................................................................................................................................            (adres)  

A.  Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: 
A.1. Nazwa wnioskodawcy: 
Pełna nazwa wnioskodawcy 
 

 
 
A.2.Siedziba wnioskodawcy: 
Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica i numer 
 

Telefon 
 

e-mail 
 

 
 
A.3. Dane rejestrowe: 
Forma prawna wnioskodawcy 
 
NIP 
 

                                                 PESEL 
 

 
 
A.4. Upoważniony przedstawiciel wnioskodawcy do kontaktów  z Wydziałem Gospodarki Cieplnej, 
        ul. Pabianicka 125: 
Imię i nazwisko 
 
Telefon 
 

e-mail 
 



A.5. Upoważniony projektant do kontaktów z Wydziałem Gospodarki Cieplnej, ul. Pabianicka 125: 
Biuro projektowe  
Imię i nazwisko projektanta 
 
Telefon  e-mail 

 
B.  Informacje dotyczące obiektu (1): 

B.1. Lokalizacja obiektu : 
 
Ulica Nr nieruchomości 
B.1.1. Lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie     (załącznik nr 2 - z zaznaczonym węzłem cieplnym) 
  

 
 

B.2. Dane dotyczące obiektu: 
Przeznaczenie 
 Kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m3) 
       Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m2) 

 
 
 
B.3. Informacje dotyczące instalacji odbiorczych: 
 nowa                                           istniejąca                                                modernizowana 
Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry Materiał instalacji  
 temp. obliczeniowa (C) ciśnienie dop. (kPa) odbiorczych 
1 centralne ogrzewanie    
2 ciepła woda użytkowa    
3 wentylacja    
4 technologia    
5 inne    
6 inne    

 
 

B.4. Zamówiona moc cieplna: 
1 centralne ogrzewanie Qco              -                                    kW 
2 ciepła woda użytkowa średnia godzinowa Qcw h śr      -                                    kW 
3 ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa Qcw h max   -                                   kW 
4 wentylacja Qw               -                                    kW 
5 technologia** Q tech          -                                    kW 
6 inne Qi                 -                                    kW 
Całkowita moc cieplna zamówiona (suma poz.1,3,4,5,6) Q                  -                                    kW 
Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Qmin            -                                    kW 

 
 
 



B.5. Proponowane przez Wnioskodawcę terminy:: 
 
- opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej węzła 
  cieplnego: 

 
……………………………………………….. 

 
- zakończenia budowy i odbiorów końcowych instalacji 
odbiorczej: 

 
……………………………………………….. 

 
- zakończenia budowy i odbiorów końcowych węzła cieplnego: 

 
………………………………………………… 

 
- rozpoczęcia poboru ciepła: 

 
………………………………………………… 

 
 
C.  ZAŁĄCZNIKI: 

1. Kopia wyciągu z rejestru lub ewidencji wg A 3. 
2. Plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczane będzie ciepło w stosunku do 

istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczoną lokalizacją 
węzła cieplnego wg B 1.  

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny*** wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie 
dostarczone ciepło (2). 

4. Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne wg B 4. 
5. Upoważnienie wg A 4, A 5. 

 
Objaśnienia: 

(1)- w przypadku podłączenia do sieci cieplnej więcej niż jednego węzła, należy wypełnić stronę nr 2, 
         odrębnie dla każdego dodatkowego węzła cieplnego. 

       (2) -  w przypadku, gdy podmiot posiada tytuł prawny w formie: użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia,  
               należy załączyć potwierdzoną notarialnie zgodę lub upoważnienie właściciela, użytkownika wieczystego 
               obiektu. 
          -  oznaczyć właściwe pole ( x ) 
        *   - niepotrzebne skreślić  
        ** -  w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych należy dołączyć harmonogram poboru mocy  
              cieplnej. 
       *** -  tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa, użyczenie) * 
 
 
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
   Zgodnie z art. 12 i art. 13 RODO 2016/679 informujemy, że: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest „PGKiM” Sp. Z o. o. z siedzibą w Aleksandrowie 
Łódzkim, ul. 1 Maja 28/30. 
b) Inspektor ochrony danych administratora – kontakt: siedziba spółki pokój 37, adres email iod@pgkimal.pl, 
telefon 42 652-35-01. 
c)  Pani/Pana dane osobowe   będą przetwarzane: 
  
- na podstawie RODO art. 6 ust. 1 pkt c w celu określenia warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, j  i będą 
przetwarzane do   czasu realizacji usługi przyłączenia do sieci lub do momentu zmiany osoby posiadającej tytuł 
prawny do nieruchomości, 
- na podstawie RODO art.6 ust. 1 lit. b w celu: 
realizacji usługi przyłączenia do sieci ciepłowniczej na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana 
żądanie przed zawarciem umowy i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na 
Administratora oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową, 
 obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy, 
- na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. f  w prawnie uzasadnionym interesie Administratora w celu: 
prognozowania poboru  oraz dokonywania analiz, koncepcji istrategii na potrzeby Spółki i zapewnienia 
właściwego poziomu usług  



i będą anonimizowane po opracowaniu produktu finalnego,  
przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat po 
zakończeniu czynności, 
windykacji technicznejmajątku oraz windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przetwarzane 
przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym należność została uregulowana, 
- na podstawie  RODO art. 6 ust. 1 lit. a potwierdzonej przez Panią/Pana zgody w zakresie: numer telefonu, adres 
mailowy w celu usprawnienia komunikacji między stronami i będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub 
wygaśnięcia umowy. 
 
d) Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione firmom realizującym usługi przyłączenia, kancelariom prawnym, 
firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje 
Administrator, 
e) posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, żądania usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia swoich 
danych. 
f) ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych do organu nadzoru – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celów i wynika z art. 6 ust. 1 lit. 
b, c, f oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne. 
 
Wobec powyższego oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę w celu realizacji umowy, 
2. wyżej podane dane są  zgodne ze stanem faktycznym. 
3. wyrażam zgodę na stosowanie kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.                                                                                                                             

 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                          .....................................................................                                                                                     (pieczęć i podpis wnioskodawcy) 

 lub  
(data i podpis wnioskodawcy, nr dowodu, nr PESEL) 

                                                                                            
 
 
 


