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.............................................dn............................. 
(miejscowość)                  (data) 

 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z o.o. 

ul. Słoneczna 46 
10-710 Olsztyn 

 
WNIOSEK 

O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO ZNAJDUJĄCEGO 

SIĘ W OBIEKCIE PRZY UL. ................................................................................................................W ................................................................  

(wypełnia wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej) 

 
Na podstawie § 7 ust. l i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 Poz. 92) przedstawiamy następujące dane: 
 
A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (Inwestora) 
Nazwa wnioskodawcy 

 

 

 

 

Skrócona nazwa wnioskodawcy  

Siedziba wnioskodawcy 

Kod pocztowy  Miejscowość  Poczta  

Ulica  Nr nieruchomości  Skrytka pocztowa  

Telefon  Faks  E-mail  

Dane rejestrowe 

Forma prawna wnioskodawcy  

NIP  REGON PESEL 

Wyciąg z rejestru  
                                                  posiada C (załącznik nr l)                                                    nie posiada C 

Numer rejestrowy 

B. Informacje dotyczące obiektu: (l) 
Lokalizacja obiektu 

Miejscowość Ulica  Nr nieruchomości  Nr księgi wieczystej 

Informacje o typie obiektu oraz posiadanym źródle ciepła   
 

                Obiekt projektowany – brak wcześniejszego źródła ciepła 
 

                Obiekt istniejący – obiekt zasilany jest w ciepło z ………………………………....……………………………… 

Przeznaczenie obiektu  (np. mieszkalne, mieszkalno–usługowe, handlowo-biurowe) 
 

Informacje o obiekcie   
                                                Powierzchnia ........................................... m2                         Kubatura ....................................................... m3 

                                               Ilość mieszkań..............................................                          Ilość mieszkańców ...........................................         
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Lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie (załącznik nr 2) - (plan sytuacyjny z zaznaczonym węzłem cieplnym) 

Ulica  

 

Nr  
 

Informacja o wpisie do rejestru zabytków (dla obiektów istniejących) 

                 obiekt jest wpisany do rejestru                      obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji               obiekt nie jest wpisany do rejestru 

Informacje dotyczące instalacji odbiorczych 

Rodzaj instalacji odbiorczych 
Parametry 

Materiał instalacji odbiorczych 
Temperatura obl. °C Ciśnienie dop. kPa 

l. Centralne ogrzewanie    

2. Ciepła woda użytkowa    

3. Wentylacja    

4. Inne    

5. Metoda regulacji dostaw ciepła  

Zamówiona moc cieplna 

l. Centralne ogrzewanie Nzco
                                    kW 

2. Ciepła woda użytkowa średnia z doby Nzcw
d
 śr

                                                      kW 

3. Wentylacja Nzw                                  kW 

4. Inne (w tym technologia*) Nzi                                                   kW 

Całkowita moc cieplna zamówiona (suma pozycji 1-4) Nz                                                  kW 

5. Ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa (do doboru urządzeń) Nzcw 
h max                                        kW 

6. Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Nzmin                                               kW 

* - w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych należy dołączyć harmonogram poboru mocy cieplnej w ciągu doby, tygodnia oraz roku. 

 
 

Proponowany przez wnioskodawcę termin lub harmonogram rozpoczęcia poboru ciepła 

 

 
Proponowana przez wnioskodawcę forma własności węzła cieplnego 
 

                 węzeł cieplny własnością dostawcy ciepła (MPEC)                              węzeł cieplny własnością odbiorcy ciepła (wnioskodawcy) 

Deklaruję chęć udziału w Programie Bezzwrotnego Dofinansowania w Celu Współfinansowania Przedsięwzięć Służących Poprawie 
Efektywności Energetycznej u Odbiorcy Końcowego udzielanych przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie zgodnie z Regulaminem Programu*** 
opracowanym na podstawie art. 15a Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku z późniejszymi zmianami.  

(TYLKO DLA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW) 
 

                 dla istniejącego budynku mieszkalnego – powierzchnia ogrzewana* ………...…......…  m2      rok budowy budynku …………….. 
 

                 dla istniejącego budynku niemieszkalnego**                                                                               rok budowy budynku …………….. 
 

 

*   dane powierzchni, o regulowanej temperaturze powietrza, wyrażone w m2 zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie 
i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych lub inną równoważną metodą. 

 

**  pełne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, uwzględniające aktualny stan budynku, z zastrzeżeniem, że powierzchnia budynku o regulowanej 
temperaturze powietrza wyrażoną w m2 będzie obliczona zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych lub inną równoważną metodą – załącznik nr 6. 

 

*** Regulamin Programu dostępny na stronie internetowej www.mpec.olsztyn.pl    
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C. Załączniki: 

l. Wyciąg z danych rejestrowych. 

2. 
Plan zabudowy, bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczane będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej 
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym węzłem cieplnym. 

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny (2) wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczone ciepło  
oraz w przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej - Uchwałę Wspólnoty o wyrażeniu zgody na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 

4. Dokumenty potwierdzające uprawnienie (pełnomocnictwo) osób podpisujących wniosek do reprezentowania wnioskodawcy. 

5. Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne. 

6. Pełne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 

 

Objaśnienia: 

(1)  -  w przypadku podłączenia do sieci cieplnej więcej niż jednego węzła, należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego  
dodatkowego węzła cieplnego. 

(2)  - tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa, użyczenie), 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 uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. 
Jednocześnie zobowiązuję się do zapewnienia poufności danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych przez MPEC Sp. z o.o.  
w Olsztynie w związku z realizacją umowy. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na str. 4 wniosku. 
 
 
 
 
                                                                                                               .............…………………………………………………............ 

nazwisko i imię osoby uprawnionej/pieczęć i podpis 
 

 
 

 
 

 
 
Wypełnia MPEC. 
 
Zespół koordynujący MPEC Sp. z o.o. stwierdza, że Odbiorca spełnia / nie spełnia* wymagania przystąpienia do programu bezzwrotnego 
dofinansowania. 
 
 

1. ___________________________  

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

* - niepotrzebne skreślić. 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest MPEC Sp. z o.o.  
z siedzibą przy ul. Słonecznej 46, w Olsztynie (kod pocztowy: 10-710), tel.: 895240304, adres strony: www.mpec.olsztyn.pl 

2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy. 
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja 
umowy.  

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 
upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:  

1) niezbędny do realizacji umowy a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa (np. czas archiwizacji);  

2) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi 
wobec Spółki, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń 
określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 
 


