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Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Spółka z o.o. 

ul. Słoneczna 46 
10-710 Olsztyn 

 
 

WNIOSEK 
O OKREŚLENIE WARUNKÓW MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY / ROZBUDOWY* WĘZŁA CIEPLNEGO 
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBIEKCIE PRZY UL.......................................................................W ........................................... 
 

A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy 
Nazwa wnioskodawcy 
 
 

Skrócona nazwa wnioskodawcy  
 

 
Siedziba wnioskodawcy 

Kod pocztowy  

 

Miejscowość  

 

Poczta  

 

Ulica  
 

Nr nieruchomości  
 

Skrytka pocztowa  
 

Telefon  
 

Faks  
 

E-mail  
 

 
B. Informacje dotyczące obiektu: 
Lokalizacja obiektu 

Miejscowość 
 

Ulica  
 

Nr nieruchomości  Nr księgi wieczystej 

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

                                               Ilość mieszkań..............................................                          Ilość mieszkańców ...........................................         

Ulica  

 

Nr  
 

 

Informacje dotyczące instalacji odbiorczych 

Rodzaj instalacji odbiorczych 
Parametry 

Material 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. 



 

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Data wydania: 
20.10.2022  

WNIOSEK Wydanie: 6 

OK-01-04 O określenie warunków modernizacji/przebudowy/ 
rozbudowy węzła cieplnego Strona: 2/2 

 

Uwaga: Niniejszy dokument jest własnością MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie 
Wszelkie prawa bez pisemnej zgody do dokumentu są zastrzeżone  

 

* - niepotrzebne skreslić. 

C. Załączniki: 

1. Lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie - plan sytuacyjny z zaznaczonym węzłem cieplnym oraz rzut pomieszczenia 

3. Uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej - w przypadku wniosku o rozbudowę węzła o moduł c.w.u. 

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

5. Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne. 

 

 

 

 
 

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

nazwisko i imię osoby uprawnionej/pieczęć i podpis 
 
 

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 e-mail: 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. 

 

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) 

 
 
…………………………………………………………… 

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 

 


