Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPEC – KONIN

Sp. z o.o.

Siedziba Spółki : 62-510 Konin ul. Gajowa 1
tel. sekr.: (063) 249 73 00, fax: (063) 249 73 29, http: //www.mpec.konin.pl

Data
wpływu:
L.dz.:

E – mail: sekretariat@mpec.konin.pl

Wniosek

……, dnia

o określenie warunków przyłączenia
węzła do miejskiej sieci ciepłowniczej

Numer wniosku nadany przez MPEC

WNP/..../........

1. Dane Wnioskodawcy
A Dla osoby fizycznej
 Imię / Imiona
 Nazwisko
Adres zameldowania
 wnioskodawcy
 PESEL

Telefon

B Dla osoby prawnej
 Nazwa
 Adres
 Nazwiska Imiona i stanowiska osób upoważnionych do zawierania umów:
1.
2.
 Nr NIP

Telefon

 REGON
 Bank i Nr Konta
2. Adres obiektu, który ma zostać przyłączony:

3. Rodzaj instalacji odbiorczych:

4. Parametry instalacji odbiorczych
oraz ilość osób korzystających z c.w.u.
5. Wielkość zamówionej mocy cieplnej
w kW.

Centralne ogrzewanie
Ciepła woda użytkowa
Technologia
Razem moc zamówiona

Uwaga: Określona w niniejszym wniosku wielkość zamówionej mocy cieplnej obowiązuje w
umowie kompleksowej przesyłania, dystrybucji i sprzedaży ciepła. Odbiorca nie może wnioskować
o zmianę mocy zamówionej w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy kompleksowej.
Zmiana mocy może być dokonana wyłącznie wg zasad i w terminie ustalonym w umowie
kompleksowej sprzedaży ciepła.
6. Przewidywana roczna ilość pobranej energii cieplnej przez obiekt w GJ

7. Harmonogram poboru mocy cieplnej w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych:
a/ dobowy
b/ tygodniowy
c/ roczny
8. Kubatura ogrzewanych pomieszczeń w [m3]:
9. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń w [m2]:
10. Przeznaczenie ogrzewanych pomieszczeń:
11. System wentylacji ogrzewanych pomieszczeń:
12. Przewidywany sposób podgrzewania wody użytkowej:
13. Straty cieplne w warunkach obliczeniowych w [W/m2]:
14. Planowany termin lub harmonogram rozpoczęcia
poboru ciepła
a/ wstępny pobór mocy zamówionej
w kW…………..…od……….………
b/ docelowy pobór mocy zamówionej
w kW…………od…………..……

15. Czy obiekt jest wyposażany w indywidualne źródło ciepła ?

TAK / NIE

Jeżeli TAK to jakie?…………………………………………………...................................……….
16. Dodatkowe uwagi i propozycje.

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie
dostarczane ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej,
2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie
dostarczanie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu.
3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy:
.................../........................................
Pouczenie:
1. W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów MPEC – KONIN wyda:
 warunki przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 umowę o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
lub odmówi przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.
2. Przyłączenie obiektu realizowane będzie wg umowy o przyłączenie do msc.
Adnotacje MPEC – KONIN:

(OK-01-01) Wniosek o przył. do msc

Strona 2 z 3

12/27.01.2020

Zał. nr 3
do wniosku o określenie
warunków przyłączenia

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
– Konin Sp. z o.o., ul. Gajowa 1, 62-510 Konin,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - inspektorochronydanych@mpec.konin.pl
3. Pani/Pana dane zbierane są w celu zrealizowania wniosku o określenie warunków przyłączenia
węzła do miejskiej sieci ciepłowniczej – podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Jeżeli dojdzie do zwarcia umowy przyłączeniowej oraz umowy kompleksowej przesyłania,
dystrybucji i sprzedaży ciepła dane osobowe uzyskane od Państwa przetwarzane będą w
następujących celach:
a/ zawarcia i wykonywania umowy – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu –
podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r.,
b/ wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur
oraz dokumentów księgowych) przez czas wykonania obowiązków prawnych oraz przez czas,
w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane - podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
c/ wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r., to jest:
c.1/ wykrywania nadużyć i zapobiegania im –przez czas trwania umowy, a następnie przez
okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a przypadku
dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas
trwania takich postępowań;
c.2/ ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się
roszczenia wynikające z umowy;
c.3/ marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy;
c.4/ tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, co obejmuje
raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli
statystycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po
którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
5. W przypadku odmowy przyłączenia lub rezygnacji z zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane
będą w celu planowania rozbudowy sieci ciepłowniczej i umożliwienia potencjalnym odbiorcom
podłączenia się do niej - przez okres 6 lat lub inny okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych
roszczeń - podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6. Państwa dane osobowe nie będą podlegać
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wniosku.

……….…., dnia …………………………..
…………………………….
Czytelny podpis odbiorcy ciepła
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