
WNIOSEK 
o wydanie warunków przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o.  
w Szydłowcu

Data przyjęcia wniosku:
(wypełnia Ciepłownia Miejska Sp. z o.o.)

Wnioskodawca:

Adres obiektu, który ma być przyłączony do sieci:

Kubatura obiektu
mieszkalna w m³: łącznie w m³:

użytkowa w m³:

Powierzchnia obiektu
mieszkalna w m²: łącznie w m²:

użytkowa w m²:

Zapotrzebowanie mocy dla obiektu dla 
centralnego ogrzewania i wentylacji

powierzchni mieszkalnej w kW: łącznie w kW:

powierzchni użytkowej w kW:

do podgrzania ciepłej wody użytkowej w kW:

Rodzaj i parametry instalacji odbiorczej w obiekcie:

System wentylacji obiektu:

Proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła:

Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika:

Załączniki (proszę zaznaczyć znakiem „X”):

Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło;

Szkic sytuacyjny (wycinek aktualnej mapy zasadniczej w skali 1: 500);

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wniskodawcy.

Informacje dla Wnioskodawcy:

1. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia, 
określonych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze. 
2. Przedsiębiorstwo ciepłownicze określa warunki przyłączenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunki przekazywane są 
wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie. „Warunki przyłączenia” są ważne dwa lata od dnia ich określenia. 
3. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez 
strony, na zasadach określonych w tej umowie. 
4. Dane do wniosku podaje się na podstawie audytu energetycznego lub dokumentacji budowlanej obiektu.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. „w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów 
ciepłowniczych” (Dz. U. Nr 16 poz. 92 z 2007 r.).
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Przeznaczenie obiektu 
(proszę zaznaczyć odpowiednią opcję)

mieszkalne

użytkowe
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Zgodnie z art. 13 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 skrócie RODO), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ciepłownia Miejska 
Sp. z o.o. z siedzibą w Szydłowcu, ul. Radomska 48A. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Ciepłowni Miejskiej 
w Szydłowcu: cieplowniaszydlowiec@interia.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit c RODO:

a) wypełniania zadań wynikających z  przepisów w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów 
ciepłowniczych (Dz. U. nr 16 poz. 92 z 2007 roku);
b) archiwizacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
dokumentacji wytworzonej w Ciepłowni Miejskiej Sp. z o.o. w Szydłowcu (Dz.U. z 2020 r. poz. 164);
c) wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokument ów księgowych w związku z brzmieniem przepisów 
Ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217);

2) podjęcia działań przed zawarciem umowy o zaopatrzenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w celu jej zawarcia i wykonania 
w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 
3) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

a) ustalenia i obrony ewentualnych roszczeń wynikających z niniejszego wniosku.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jako element dokumentacji technicznej , przez okres niezbędny dla wykonania 
czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, której dotyczył wniosek, a także przez okres konieczny 
w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a w celach archiwalnych przez okres przewidziany przepisami prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania 
systemów IT;
2) upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o 
ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne niemniej jest również warunkiem realizacji przedmiotowego 
wniosku. Konsekwencją niepodania d anych osobowych będzie brak możliwości opracowania informacji technicznej.

Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika:Miejscowość:

Data:


