WNIOSEK
O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
1. DANE WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa
Adres:
Nr tel.*

Kod:
e-mail*

Miasto:

Wnoszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia sieci cieplnej obiektu:
2. DANE O OBIEKCIE PRZYŁĄCZANYM DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
obiekt/nazwa
inwestycji

Adres:
Numery działek

Kod:
Obręb:

Miasto:

3. INFORMACJE O ODBIORCZEJ INSTALACJI CIEPLNEJ
3a. Instalacja centralnego ogrzewania (co) - TAK / NIE *
3b. Instalacja ciepłej wody użytkowej (cwu) - TAK / NIE *
3c. Instalacja cieplna dla innych potrzeb (inne) - TAK / NIE *
* - niepotrzebne skreślić
4. INFORMACJE TECHNICZNE O OBIEKCIE
kubatura
pow. użytkowa
liczba kondygnacji

m3
m2
-

przeznaczenie pomieszczeń

5. TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA:

6. ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:
1) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego
będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej (odpis zwykły z księgi wieczystej, akt notarialny
(jeżeli data sporządzenia dokumentu jest sprzed więcej niż jednego roku, należy dołączyć aktualny
wypis i wyrys z rejestru gruntów), umowa najmu, umowa dzierżawy, przekazanie w użytkowanie),
2) pełnomocnictwo Wnioskodawcy (w przypadku wnioskowania przez Pełnomocnika), jeżeli
Wnioskodawcą jest Wspólnota Mieszkaniowa, występujący w imieniu Wspólnoty zarząd winien
dołączyć decyzję o jego powołaniu w formie uchwały,
3) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu do którego będzie dostarczane
ciepło,
7. DODATKOWE INFORMACJE LUB UWAGI WNIOSKODAWCY:
Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją o przysługujących mi prawach i obowiązkach w związku
z przetwarzaniem danych osobowych.
Treść informacji dostępna jest na stronie internetowej www.pec-elk.bip-wm.pl lub w siedzibie spółki.
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☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PEC w Ełku Spółka z o.o. moich danych osobowych
w postaci numeru telefonu oraz adresu email zawartych we wniosku w celu nawiązania ze mną kontaktu
na każdym etapie procesu zmierzającego do zawarcia umowy dostarczania ciepła. Przyjmuję do
wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i że może ona zostać w dowolnym momencie
wycofana. Bez takiej zgody nie będziemy mogli skontaktować się z Panią/Panem telefonicznie ani emailowo.
Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne i w każdym czasie można je wycofać np. wysyłając nam
informację o wycofaniu zgody na adres e-mail sekretariat@pec.elk.pl

Miejscowość, data……………………………

………………………….………
Podpis osoby składającej wniosek
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