Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 2
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 36 48
fax 91 322 46 59
e-mail: sekretariat@pec.swinoujscie.pl
www.pec.swinoujscie.pl
I. Dane dotyczące składającego wniosek
I.1. Dane identyfikacyjne składającego wniosek

ZAPYTANIE O
OKREŚLENIE
MOŻLIWOŚCI
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
CIEPŁOWNICZEJ W
ŚWINOUJŚCIU

……………………………
(Miejscowość, data)

Pełna nazwa/ Imię i Nazwisko
Adres siedziby (ulica, numer)
Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

I.2. Osoba upoważniona do kontaktów z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

II. Dane dotyczące obiektu
II.1. Lokalizacja i charakter obiektu
Adres (ulica, numer, itp.)
Rodzaj i charakter obiektu (np. mieszkalny, usługowy, biurowy, handlowy):
Powierzchnia [m2]

Kubatura [m3]

Liczba mieszkańców [osoby]

II.2. Inwestor obiektu
Pełna nazwa/ Imię i Nazwisko
Adres siedziby (ulica, numer)
Kod pocztowy

Miejscowość

II.3. Zapotrzebowanie ciepła
Zapotrzebowanie na moc cieplną
1

Centralne ogrzewanie

kW

2

Ciepła woda użytkowa

kW

3

Wentylacja

kW

4

Technologia

kW

5

Ogółem (suma wierszy 1,2,3,4)

kW

Planowany termin rozpoczęcia poboru ciepła (miesiąc, rok)
III. Załącznik, który należy dołączyć do wniosku: Plan zabudowy lub sytuacyjny z zaznaczoną skalą określającą usytuowanie
obiektu, do którego będzie dostarczone ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i
urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu dla potrzeb
niezbędnych do określenia możliwości przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam
prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełniania, uaktualniania i
sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a także, że podanie tych danych było dobrowolne. 1

…………………………………………………………..
Podpis i pieczęć

1

Dotyczy Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną

