Składa Wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu,
do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej.

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE ( W P )
OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO DO SIECI
CIEPŁOWNICZEJ
BIELAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU LOKALNEGO Sp. z o.o.
A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
A 1) DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa FIRMY / Imię i Nazwisko

Adres siedziby (ulica ,numer)

Kod pocztowy

Miejscowość

Adres-mail

Telefon kontaktowy

A 2) OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW
Imię i nazwisko:

Stanowisko /Firma

Telefon kontaktowy

Telefon komórkowy

Adres-mail

B. DANE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZANEGO OBIEKTU
B 1) LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Adres obiektu (ulica, numer, osiedle, plac itp.) lub oznaczenie budowlane

Kod pocztowy

Miejscowość

Rodzaj i charakter obiektu (np. mieszkalny, usługowy, biurowy, handlowy)

Kubatura [m3]

Powierzchnia [m2]

Liczba mieszkańców [osoby]

B 2 ) LOKALIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO W OBIEKCIE (zgodnie z załącznikiem do Wniosku WP)
Adres węzła cieplnego (administracyjny lub budowlany, nr działki)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
B 3) INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI ODBIORCZYCH (wewnętrznych)
Lp.

Rodzaj instalacji

1 centralne ogrzewanie
2 ciepła woda użytkowa
3 wentylacja
4 technologie

Temp. Zasilania oC

Temp. Powrotu oC

B 4) ZAMAWIANA MOC CIEPLNA DLA WARUNKÓW OBLICZENIOWYCH
Całkowita moc cieplna (suma poz.1.3.4.6)

Q=

kW

Qco=

kW

Qcwhśr=

kW

Qcwhmax=

kW

1

Centralne ogrzewanie

2

Ciepła woda użytkowa średnia godzinowa

3

Ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa

4

Wentylacja

5

Średniodobowy czas pracy wentylacji

6

Technologia

7

Średniodobowy czas pracy technologii

tt1=

godz./dobę

8

Liczba dni pracy technologii w ciągu roku

tt2=

dni/rok

9

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

kW

Qw=
Tw=

godz./dobę
kW

Qtech=

kW

Qmin=

B 5) TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ (rok, miesiąc)

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Obowiązek informacyjny:
Stosownie do 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy,
że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Bielawie (58-260) (w skrócie BARL Sp. z o.o.) przy ul. Wolności 57, tel. 74 645 64 01, adres e-mail:
biuro@barl.bielawa.pl.
2. Podstawą przetwarzania przez nas Pana/Pani danych jest przepis prawa: ustawa Prawo energetyczne z dnia 10
kwietnia 1997r. oraz art. 6 ust. 1 lit b RODO;
3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Pana/Pani dane osobowe możemy przekazać
podmiotom w ramach zawartych umów powierzenia, m.in. firmom informatycznym, kancelariom prawnym,
podwykonawcom przy budowie i podłączeniu sieci ciepłowniczej oraz podmiotom zewnętrznym w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa;
4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały
zebrane / przez okres trwania współpracy/umowy oraz po jego upływie na zasadach określonych przepisami
prawa, tj. w celach rachunkowości i ze względów podatkowych, a także w celach roszczeniowych/reklamacyjnych i
obrony praw Administratora danych.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane;
6. Przysługują Panu/Pani następujące prawa:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Pana/Pani dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

.........................................................................
Data i podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

ZAŁĄCZNIKI (wszystkie załączniki powinny być ponumerowane)
1. Plan zabudowy lub plan sytuacyjny z zaznaczoną skalą, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie
dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu
z zaznaczonym węzłem cieplnym, wg. B2.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło
(np. kopia odpisu z księgi wieczystej nieruchomości lub kopia aktu notarialnego).
3. Wyciąg z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą.
4. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla nieruchomości.
5. Pełnomocnictwo Wnioskodawcy dla osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
6. Inne………………………………………………………………………………………….

Informacje zawarte we Wniosku WP o określenie warunków technicznych przyłączenia będą podstawą do oceny
możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.
W przypadku, gdy informacje podane przez Wnioskodawcę, w tym dokumenty dołączone do wniosku, są niepełne,
źle wypełnione, niejasne, nieczytelne, zawierają błędy, są niezgodne z zakresem itp. lub gdy istnieje potrzeba ich
uzupełnienia o dodatkowe informacje, złożony wniosek nie zostanie uznany za wniosek w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne.
Jeśli informacje dostarczone przez Wnioskodawcę ulegną zmianie jest on zobowiązany do niezwłocznego
pisemnego poinformowania Bielawską Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. o tych zmianach.

Miejscowość ……………………………………
Data

…………………………………….
…………………………………………………………..………………….
Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej

