Wniosek o określenie możliwości przyłączenia węzła cieplnego
do sieci ciepłowniczej PEC S.A. w Bogatyni

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej możliwości przyłączenia węzła cieplnego
do sieci ciepłowniczej PEC S. A. w Bogatyni.
Załączniki:
Plan sytuacyjny (z zaznaczoną skalą) określający usytuowanie obiektu, z przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego

1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
2.1. Nazwa wnioskodawcy
Pełna nazwa wnioskodawcy
2.2. Adres, dane kontaktowe wnioskodawcy
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica, nr nieruchomości
Telefon

Faks

2.3. Osoba upoważniona do kontaktów z PEC S.A.
Imię i nazwisko
Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Adres e-mail

Stanowisko
Adres e-mail

2. Informacje dotyczące obiektu:
2.1. Rodzaj budynku*

□ istniejący budynek

□ projektowany budynek

2.2. Lokalizacja obiektu
Miejscowość
Ulica

Nr nieruchomości

2.3. Dane dotyczące obiektu
Przeznaczenie (np. mieszkalny, usługowy, biurowy)

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3]

Powierzchnia ogrzewalnych pomieszczeń [m2]

Liczba mieszkańców [ osoby]

2.4 Wnioskodawca posiada tytuł prawny do władania nieruchomością*:

Własność
Najem/dzierżawa
Nie posiada/ cel…………………………
2.5. Zamówiona moc cieplna
Całkowita moc cieplna zamówiona (suma 1, 2, 3, 4, 5)

kW

1. Centralne ogrzewanie 1)

kW

2. Ciepła woda użytkowa 2)

kW

3. Wentylacja

kW

4. Technologia

kW

5. Inne

kW

2.6. Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła
Rok, miesiąc

1)
2)

25 ÷ 45 W/m3 w zależności od stanu budynku (1 MW = 1 000 kW = 1 000 000 W)
17,25 kW dla budynku z jednym mieszkaniem 3-4 osobowym;
25,80 kW dla budynku z dwoma mieszkaniami 3-4 osobowymi;
39,00 kW dla budynku z czterema mieszkaniami 3-4 osobowymi;

*właściwe zaznaczyć X

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PEC S. A. z siedzibą w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 29, zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm., do celów
marketingowych, w tym do podejmowania czynności przed zawarciem umowy oraz prowadzenia działań związanych z jej ewentualną
realizacją. Zgoda ta może być w dowolnym momencie odwołana. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Bogatynia, dnia…………..
Adres korespondencyjny:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
59-920 Bogatynia, ul. Ignacego Daszyńskiego 29
Strona internetowa www.pec.bogatynia.pl

Numer formularza: MTWP/DU/1/2016

........................................................................
Czytelny podpis Odbiorcy/ Zarządcy nieruchomości
Sekretariat 75 77 31922
Dział Uzgodnień Rozliczeń i Dokumentacji 75 77 31491
Dział Techniczny 75 77 31707

Obowiązuje od: 01-08-2016

pec@pec.bogatynia.pl
du@pec.bogatynia.pl
tm@pec.bogatynia.pl

