OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz

ZAPYTANIE O MOŻLIWOŚĆ PRZYŁĄCZENIA OBIEKTU
DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W GRUDZIĄDZU
1. Dane kontaktowe Wnioskodawcy
Nazwa lub imię i nazwisko

Adres korespondencyjny
Ulica

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

Miejscowość

Adres e-mail

2. Informacje o obiekcie
Przeznaczenie obiektu
mieszkalny jednorodzinny

mieszkalny wielorodzinny

usługowy

przemysłowy

Stan obiektu
projektowany

istniejący po termomodernizacji

istniejący bez termomodernizacji

Numer działki

Lokalizacja obiektu
Powierzchnia, m2

Kubatura całkowita, m3

Liczba mieszkań w budynku

Ilość umywalek w obiekcie

Obręb
Ilość kondygnacji

Ilość wanien/prysznicy w obiekcie

Uwagi

3. Dotychczasowe źródło ogrzewania (w przypadku obiektów istniejących)
gazowe

elektryczne

olejowe

węglowe

inne, należy podać jakie:

4. Zapotrzebowanie na moc cieplną, kW
Centralne ogrzewanie

Ciepła woda użytkowa

Inne (należy podać jakie)

Wentylacja

Technologia

RAZEM

5. Cel złożonego zapytania
6. Wymagane załączniki:
−

plan zabudowy inwestycji z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego lub

−

szkic sytuacyjny inwestycji z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego.

Data porządzenia zapytania

Czytelny podpis Wnioskodawcy

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej RODO)
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 pkt a) oraz art. 6 ust.1 pkt b) RODO w celu opracowania i wydania
warunków technicznych przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej i/lub przygotowania oraz zawarcia umowy o przyłączenie,
3) Pani/Pana dane przetwarzane są przez okres 10 lat,
4) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
a także bez wpływu na pozostałe podstawy prawne przetwarzania danych,
5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
6) Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci i niezbędne do realizacji niniejszego
wniosku,
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,
8) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@opec.pl.

Klauzula zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej
RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zapytaniu w celu opracowania i wydania oświadczenia
o możliwości przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy

WAŻNE INFORMACJE:
Zapytanie nie stanowi wniosku o wydanie warunków przyłączenia obiektu do miejskiej sieci
ciepłowniczej.
W celu uzyskania warunków technicznych należy złożyć Wniosek o określenie warunków przyłączenia obiektu do
miejskiej sieci ciepłowniczej w Grudziądzu. Formularze zapytania i wniosku dostępne są w siedzibie
OPEC GRUDZIĄDZ przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu oraz na stronie
http://system.opec.grudziadz.pl/PrzylaczSieDoNas.aspx

Zapytanie wraz załącznikami należy przesłać:
− drogą elektroniczną, w formie skanu, na adres: k.bolewski@opec.pl
− pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz
− lub dostarczyć osobiście do Działu Handlowego przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu
(od pn.- pt. w godz.7.00-15.00).

Potrzebujesz wsparcia?
Nasi pracownicy chętnie udzielą Pani/Panu pomocy przy składaniu wniosku:
Dział Handlowy, tel. 56 45 06 162, 134 lub 147.

