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Data …………………………           Wzór I-7-03/01/Z-01 

Edycja 1 

 

         Zakład Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. 
ul. Budowlanych 9/4 

78-600 Wałcz 

 

WNIOSEK 
 

OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ OBIEKTU PRZY UL. 

 ......................................................................................................................................................  

w 

 ......................................................................................................................................................  
(wypełnia wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu,  

do którego będzie dostarczone ciepło z sieci ciepłowniczej) 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007 r. ( Dz. U. Nr 16, poz. 92) 
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych przedstawiam następujące 
dane: 
A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy 

A 1. Nazwa wnioskodawcy 

 

 

 

Pełna nazwa wnioskodawcy 

01 

 

Skrócona nazwa wnioskodawcy 

01 

 

 

A 2. Siedziba wnioskodawcy 

Kod pocztowy 

02 

Miejscowość 

03 

Ulica 

03 

Nr nieruchomości 

04 

Telefon 

05 

Fax 

06 

e-mail 

07 
 

A 3. Dane rejestrowe 

Forma prawna wnioskodawcy 

08 

NIP 

09 

Regon 

10 

PESEL 

11 

Wyciąg z rejestru 

12 

 

posiada (załącznik nr 1) 

 

nie posiada 

B. Informacje dotyczące obiektu 
(1)

 

B 1. Lokalizacja obiektu (załącznik nr 2)-plan sytuacyjny z zaznaczonym węzłem cieplnym. 

Miejscowość 

 Ulica 

02 

Nr nieruchomości 

03 

 

B.1.1  Lokalizacja węzła cieplnego ( załącznik nr 2) plan sytuacyjny z zaznaczonym węzłem cieplnym 

Ulica 

04 

Nr nieruchomości 

05 
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B.2 Dane dotyczące obiektu 

Przeznaczenie 

03 

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m³) 

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m²) 

 

 

B.3 Zamówiona moc cieplna 

Całkowita moc cieplna *  09 Σ Q =                                   kW 

1. Centralne ogrzewanie 10 Qco =                                    kW 

2. Ciepła woda użytkowa średnia godzinowa 11 Qcw
h
 śr =                              kW 

3. Ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa 12 Qcw
h
 max =                          kW 

4. Wentylacja 13 Qw =                                    kW 

5. Technologia ** 14 Qtech =                                kW 

6. Inne 15 Qi =                                     kW 

 

*   -wartość całkowitej mocy cieplnej zamówionej poz. 09 jest sumą mocy cieplnej w poz. 10, 12, 13, 14, 15 

** - w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych należy dołączyć harmonogram poboru mocy cieplnej w ciągu  

       doby, tygodnia i roku. 

 

 

B.4 Roczne zapotrzebowanie ciepła 1 m² powierzchni ogrzewanych pomieszczeń GJ/ m² 

 

 

B.5  Informacja o wynikach audytu energetycznego  

               Posiada ( załącznik nr 3)                                                          Nie posiada 

 

B.6 Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła 

 

 

     C. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wyciąg z rejestru wg A.3 

2. Plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci 

ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym węzłem cieplnym wg B1 

3. Informacja o wynikach audytu energetycznego wg B5 

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny *** wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane 

ciepło 
(2)

 

5. Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne wg B3 

  

Objaśnienia: 

 

-*** - tytuł prawny ( własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa, użyczenie). 

- Oznaczyć (X) w rubrykach tabeli A.3, tabeli B.5 poz.17. 

- 
(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. 

 

 

 

 

 

 

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

                          osoby /osób uprawnionej / nych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy
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UPOWAŻNIENIE WNIOSKODAWCY 

 
Upoważniam niżej wymienioną osobę/instytucję* do prowadzenia w moim imieniu spraw 
związanych z przyłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej. 
 
Imię i nazwisko, lub pełna nazwa firmy 

 

Kod pocztowy 

01 

Miejscowość 

02 

Ulica 

03 

Nr nieruchomości 

04 

Telefon 

05 

Fax 

06 

 

 

…………………………………………… 
podpis i pieczęć 

osoby \ osób* uprawnionej \ uprawnionych * 

do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 



OŚWIADCZENIE  
O AKCEPTACJI FAKTUR PRZESYŁANYCH DROG Ą ELEKTRONICZN Ą 

 
Dane Klienta: 

Nazwa: …....................................................................................................................................................................................... 

Adres:  …....................................................................................................................................................................................... 

NIP: …......................................................................... (dotyczy osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą) 

PESEL: …..................................................................... ((dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności 

gospodarczej) 

Dostawca usługi: 

Nazwa: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 

Adres: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4  

e-mail: zec_walcz@pro.onet.pl 

NIP: 765-14-58-778  

 
1. Działając na podstawie art. 106n Ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221  

ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej przez 

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że przez wystawienie faktur VAT w formie elektronicznej rozumieć należy udostępnienie 

faktury na wskazany przeze mnie, jako Odbiorcę, adres e-mail. 

3. Za dzień dostarczenia uważa się dzień wysłania faktury w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez 

Odbiorcę. 

4. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt. 1 niniejszego oświadczenia  

w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwi ą przesłanie faktur drogą 

elektroniczną. 

5. Proszę o przesyłanie faktur drogą elektroniczną na podany poniżej adres e-mail: 

 

…..................................................................................................................................................................... 

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zakładu Energetyki 

Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu o nowym adresie. Faktury, przesłane na dotychczasowy adres e-mail  przed dniem 

poinformowania Spółki o jego zmianie, uważa się za doręczone. 

7. Przyjmuję do wiadomości, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego  wystawca faktur traci 

prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy  

od pierwszego dnia miesiąca  następującego  po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 

8. Niniejsze oświadczenie należy  podpisać i dostarczyć do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu:  

− wysyłając listem poleconym na adres Spółki: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4 

− przesyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sekretariat@zec-walcz.pl 

− przesyłając na nr fax: (67) 250 08 62 

− poprzez wizytę osobistą w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu. 

9. W przypadku reprezentowania Odbiorcy przez osoby upoważnione należy dołączyć pełnomocnictwo  

do składania oświadczeń woli w imieniu Odbiorcy. 

 

 

Data ..........................................  Czytelny podpis Odbiorcy ........................................... 

 



INFORMACJA DLA KLIENTA – OSOBY FIZYCZNEJ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 

119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że:  

1) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z załatwieniem niniejszego wniosku 

o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego jest Zakład Energetyki Cieplnej Spółka       

z o.o. - siedziba: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4. 

2) Podstawą prawna przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych przez ZEC Spółka z o.o. w Wałczu jest 

konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz podjęcie działań niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

3) Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ZEC Spółka z o.o.     

w Wałczu, w tym profilowaniu. 

4) Przysługują mi prawa: 

− dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, 

− sprostowania (poprawiania) danych, 

− usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

− do ograniczenia przetwarzania danych, 

− do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5) Administrator danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa gospodarczego oraz przepisami właściwymi w 

sprawach postępowania na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń przechowywał będzie dotyczące mnie 

dane osobowe związane z obsługą wniosku przez okres 3 lat od momentu podjęcia decyzji o załatwieniu sprawy  

zgłoszonej we wniosku.  

6) Podanie danych osobowych w niniejszym wniosku ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do 

jego rozpatrzenia. 

7) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego. 

8) Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym ze Spółką umowami 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy projektowe, firmy 

informatyczne. Wykaz tych podmiotów dostępny jest u Inspektora Ochrony Danych. 

9) W ZEC Spółka z o.o. w Wałczu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

telefonicznie: nr 67-2508146., pocztą tradycyjną: na adres 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4, pocztą elektroniczną: na 

adres  kadry@zec-walcz.pl 

 

Prezes Zarządu ZEC Spółka z o.o. w Wałczu 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE NUMERU TELEFONU / ADRESU E-MAIL 
 

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. - siedziba: 

78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/4, jako Administratora Danych Osobowych, informacji o numerze mojego prywatnego 

telefonu / adresu e-mail* w celu nawiązywania ze mną kontaktu w szczególnie uzasadnionych sprawach związanych z 

obsługą złożonego przeze mnie wniosku. Jestem świadoma / świadomy*, że udzielona przeze mnie zgoda może być przeze 

mnie odwołana w każdym czasie.  

���� ZGADZAM SIĘ     
 

W celu odwołania zgody należy skontaktować się z Sekretariatem ZEC Spółka z o.o. w Wałczu telefonicznie …………………, 

korespondencyjnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Spółki w Wałczu przy ul. Budowlanych 9/4. 

Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie informacji o numerze mojego telefonu prywatnego / adresu e-

mail nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody 

przed jej odwołaniem. 

…………………………………………………………………………………………… 

data i podpis 

 


