WNIOSEK
O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
1. DANE WNIOSKODAWCY
1a. Wnioskodawca
Pełna nazwa
Adres:
Nr tel.*

Kod:
e-mail*

Miasto:

Kod:
e-mail*

Miasto:

1b. Pełnomocnik
Pełna nazwa
(imię i nazwisko)
Adres:
Nr tel.*

Wnosi o wydanie warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej obiektu:
2. DANE O OBIEKCIE PRZYŁĄCZANYM DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
obiekt/nazwa
inwestycji

Adres:
Numery działek

Kod:
Obręb:

Miasto:

3. INFORMACJE O OBIEKCIE
budynek istniejący, nie zmodernizowany, bez termo-renowacji,

**

budynek istniejący zmodernizowany,

**

budynek nowy

**

☐
☐
☐

4. PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI CIEPLNYCH
4a. Instalacja centralnego ogrzewania (co)
Obliczeniowa moc cieplna ***
Temp. zas.
Temp. powr.

MW
0
C
0
C

4b. Instalacja ciepłej wody użytkowej (cwu)
Obliczeniowa moc cieplna****
Liczba osób

MW

Układ zasobnikowy

osób

Układ bezzasobnikowy **

☐
☐

**

4c. Instalacja cieplna dla potrzeb wentylacji (went)
Obliczeniowa moc cieplna***
Temp. zas.
Temp. powr.

zima

lato

MW
0
C
0
C

lato

MW
0
C
0
C

lato

MW
0
C
0
C

4d. Instalacja cieplna dla potrzeb klimatyzacji (klim)
Obliczeniowa moc cieplna***
Temp. zas.
Temp. powr.

zima

4e. Instalacja dla potrzeb technologicznych (techn)
Obliczeniowa moc cieplna***
Temp. zas.
Temp. powr.
*
**
***
****

zima

Dane nieobowiązkowe. Podanie danych oznaczonych * jest dobrowolne.
Zaznacz wybrane.
Moc cieplna określona z dokładnością do wartości 0,001 MW.
Qc.w.u. - Obliczeniowa moc cieplna na potrzeby przygotowania c.w.u. z zastosowaniem zasobników, a w przypadku układu
bezzasobnikowego Qc.w.u.= Qmax. h c.w.u. (moc cieplna wynikająca z maksymalnego godzinowego zużycia c.w.u.).
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5. INFORMACJE TECHNICZNE O OBIEKCIE
5a. Charakterystyka techniczna obiektu:
kubatura *
pow. użytkowa *
liczba kondygnacji *

m3
m2
-

przeznaczenie pomieszczeń *

6. TERMIN LUB HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA:

7. ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:
1) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego
będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej (odpis zwykły z księgi wieczystej, akt notarialny
(jeżeli data sporządzenia dokumentu jest sprzed więcej niż jednego roku, należy dołączyć aktualny
wypis i wyrys z rejestru gruntów), umowa najmu, umowa dzierżawy, przekazanie w użytkowanie),
2) 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,
3) 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
– w przypadku planowanych inwestycji lub nowych obiektów, będących w trakcie realizacji, które nie
zostały jeszcze naniesione na mapę sytuacyjno-wysokościową przez Wydział Geodezji Starostwa w
Mikołowie,
4) harmonogram poboru mocy cieplnej w przypadku odbioru ciepła dla celów technologicznych.
8. DODATKOWE INFORMACJE LUB UWAGI WNIOSKODAWCY:
Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu.
Przyjmuję do wiadomości, że:
Administratorem zebranych danych osobowych jest Spółka: Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w
Mikołowie, 43-190 Mikołów; ul. Kolejowa 4. Dane będą przetwarzane, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie
danych (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.) w celu
realizacji niniejszego wniosku.
b) Dane będą przetwarzane, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 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 w celu realizacji niniejszego wniosku na usługę.
c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) 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
d) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego wniosku roszczeń z niego wynikających
e) Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa
f) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych w powszechnie
obowiązujących przepisach.
g) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich uzupełnienia lub poprawiania.
h) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku.
i) Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
w ZIM Sp. z o.o dostępna na stronie www.zim.com.pl lub w siedzibie spółki
a)

Miejscowość, data……………………………

………………………….………
Podpis osoby składającej wniosek

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć w Sekretariacie lub
przesłać drogą pocztową na adres: ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów.
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