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         Żory, dnia  r.  

         
        PWiK Żory Sp. z o.o. 
        ul. Wodociągowa 10 
        44-240 Żory 
 
 

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW I PRZYŁĄCZENIE WĘZŁA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 
 

A. WNIOSKODAWCA 
1. Imię i nazwisko/nazwa firmy ...........................................................................................................................  

2. Adres wnioskodawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3, Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Osoba upoważniona do kontaktów z PWiK Żory Sp. z o.o. .............................................................................  

tel. kontaktowy ....................................... e-mail ..............................................................................................  

5. Tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, który będzie zasilany w ciepło 

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

B. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK 

1. Adres obiektu ...........................................................................................................  .................................  

2. Rodzaj obiektu: 
a) budynek mieszkalny jednorodzinny* / wielorodzinny* 
b) budynek biurowy* / usługowy* / handlowy* 
c) budynek użyteczności publicznej * 
d) inny* ...........................................................................................................................................................................  

3. dodatkowe informacje o obiekcie (w przypadku trudności z pozyskaniem info wpisać kreskę): 
a) kubatura użytkowa ........................ m3; powierzchnia użytkowa .................... m2; liczba kondygnacji ................  

b) ilość mieszkań ........................ ;rok budowy obiektu(w przybliżeniu +/-10 lat)…………………………… 

c) ilość osób pobierających ciepłą wodę użytkową................................  ........................................................................  

d) czy jest przewód wody cyrkulacyjnej TAK* / NIE* 
e) system wentylacji - grawitacyjny* / mechaniczny* 
f) dotychczasowy ogrzewanie (np. gazowe, węglowe)...................................................................................................  
g) czy budynek jest po termomodernizacji TAK* / NIE* 
h) zakres przeprowadzonej termomodernizacji ..............................................................................................................  
*niepotrzebne skreślić 

 

4. Zamówiona moc cieplna dla obiektu oraz pobór mocy cieplnej w okresie poza sezonem grzewczym, w 
zależności od rodzaju potrzeb: 

RODZAJ POTRZEB CIEPLNYCH 
Moc cieplna w sezonie grzewczym 

[kW] 
W tym moc cieplna w okresie poza 

sezonem grzewczym [kW] 

Centralne ogrzewanie 
 ------------------------------------------------ 

Ciepła woda użytkowa 
  

 

Przewidywany termin  rozpoczęcia poboru ciepła ................................................................................................................  

C. ZAŁĄCZNIKI: 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu (1 egz.) 
2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z naniesioną lokalizacją obiektu i przewidywanym miejscem doprowadzenia przyłącza 

cieplnego (1 egz.) 
Oświadczam, iż zapotrzebowanie na moc cieplną wskazane zostało z należytą starannością. 
 
 

      …………………………………………………………………………………………. 
Podpis wnioskodawcy lub osoby / osób* upoważnionej / nych* 

do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 

*niepotrzebne skreślić 
 

Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji Żory Sp. z o.o., z siedzibą w ul. Wodociągowa 10, 44-240 Żory informuje, że jest 
administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/zleceniem. 
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PWiK Żory Sp. z o.o. powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@pwik.zory.pl  

Dane osobowe będą przetwarzane przez PWiK Żory Sp. z o.o.. w zakresie i celu: 

 niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku/zlecenia,   

 zawarcia   i  wykonania   umowy ,  a   także  podjęcia    przez   PWiK Żory Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PWiK Żory Sp. z o.o. działań 
związanych z przedmiotem wniosku.  

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: 
www.pwikzory.com.pl/klauzula/  
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