WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW
TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA
NIERUCHOMOŚCI DO SIECI OPEC
Miejsce złożenia wniosku: ul. Opata Hackiego 14, 81–213 Gdynia
A. DANE ZLECENIODAWCY
Zleceniodawca

(nazwa firmy / imię i nazwisko)

tel.:

Adres korespondencyjny (kod pocztowy – miejscowość – ulica – nr)

e–mail:

B. DANE INWESTORA
Inwestor (nazwa firmy / imię i nazwisko)

tel.:

Adres korespondencyjny (kod pocztowy – miejscowość – ulica – nr)

e–mail:

C. DANE O NIERUCHOMOŚCI I PLANOWANEJ INWESTYCJI
Adres przyłączanej nieruchomości (kod pocztowy – miejscowość – ulica – nr – obręb – nr dz.)

D. ZAKRES WNIOSKU
Celem złożenia wniosku jest uzyskanie:

□ warunków przyłączenia nieruchomości do sieci

□ aktualizacja warunków przyłączenia nieruchomości do sieci

ciepłowniczej

ciepłowniczej

□ rozszerzenie usługi o c.w.u.
□ zmiana sposobu zasilania budynku w ciepło
□ modernizacja węzła cieplnego

□ rozszerzenie usługi o wentylację
□ rozszerzenie usługi o technologię

Opis projektowanego / istniejącego obiektu budowlanego

(właściwe zaznaczyć)

□ budynek projektowany

□ budynek mieszkalny jednorodzinny

□ zespół budynków

□ budynek istniejący

□ budynek mieszkalny wielorodzinny

□ budynek usługowy

□ inny …………….

□ modernizacja budynku

□ zespół budynków jednorodzinnych

□ zakład produkcyjny
ΣQ =
Q co =
Q cw =
Qw=
Q tech =
Q inne =

kW
kW
kW
kW
kW
kW

Całkowita moc cieplna zamówiona (suma pozycji 1, 2, 3, 4, 5)
1

Centralne ogrzewanie

2

Ciepła woda użytkowa

3

Wentylacja

4

Technologia

5

Inne

wielorodzinnych

□ budynek handlowy

Proponowana przez wnioskodawcę forma własności węzła cieplnego

□ węzeł cieplny własnością dostawcy ciepła (OPEC)

□ węzeł cieplny własnością odbiorcy ciepła (inwestora)

Informacje o obiekcie

□ powierzchnia budynku ……………………………..m2
□ ilość osób/mieszkań ………………………………..

□ kubatura budynku ……………………………..m3
□ rodzaj i ilość punktów czerpalnych ………………………………..

Dotychczasowe źródło ciepła

□
□

gaz ziemny
energia elektryczna

□ węgiel
□ inne ……………………………..

Szacunkowa ilość zużywanego opału w okresie 1 roku ………………………
Czy oczekują Państwo kontaktu ze strony OPEC?

□ nie

□ tak – preferowane dni i godziny …………………………………….

Forma odbioru warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci OPEC

□ odbiór osobisty

□ wysyłka pocztą

□ dodatkowo skan na e–mail

E. TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA

□ 08-09.2022 r.
□ I kwartał 2023 r.
□ IV kwartał 2022 r.
□ II kwartał 2023 r.
□ w późniejszym terminie …………………………………………………………………………………………..
Umowa o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

□ w terminie późniejszym (konieczne będzie wypełnienie
odrębnego wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie
do sieci ciepłowniczej)

□ niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia

W przypadku deklaracji poboru ciepła w terminie 08.2022-06.2023 konieczne jest podpisanie umowy o przyłączenie do 31.12.2021 r.

F. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI

□ prawo własności
□ użytkowanie wieczyste
□ umowa najmu
□ umowa leasingu

□ prawo współwłasności
□ spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
□ umowa użyczenia
□ inny …………….

G. ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku dołączam: (obligatoryjne)




dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (kserokopia aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntów lub
inne)
pełnomocnictwo do reprezentowaniu właściciela/inwestora
mapę poglądową wraz z lokalizacją projektowanych/modernizowanych obiektów i wskazaniem lokalizacji pomieszczenia węzła
cieplnego

H. INFORMACJE DODATKOWE

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS ZLECENIODAWCY / INWESTORA
Oświadczam, że dane zawarte w kwestionariuszu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie
ww. moich danych osobowych

data └─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┴─┘

……………………………………………………
(podpis lub /i pieczęć zleceniodawcy / inwestora)

Godziny przyjmowania Interesantów:
poniedziałek: 7:00 – 17:00
wtorek: 7:00 – 15:00
środa: dzień pracy wewnętrznej dział nie obsługuje interesantów
czwartek: 7:00 – 15:00
piątek: dzień pracy wewnętrznej dział nie obsługuje interesantów

UWAGA!
Należy obowiązkowo wypełnić wszystkie pola. W razie potrzeby prosimy o kontakt pod numerami telefonu:
+ 48 58 627–39–28; + 48 58 627–38-98, + 48 58 627–39-31
Umowę o przyłączenie/ usługową należy zawrzeć nie później niż 12 miesięcy przed planowanym odbiorem
ciepła.
Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni z siedzibą
w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 14, kod pocztowy 81-213. Inspektor Ochrony Danych (IOD), tel. 881-641-141, 58 62-73- 837 email: iod@opecgdy.com.pl, adres: 81-242 Gdynia, ul. Filomatów 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań, wynikających z
Prawa energetycznego i Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa. Przysługuje Pani(u) prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia,
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do ewentualnego zawarcia umowy przyłączeniowej, usługowej oraz umowy o sprzedaż ciepła i świadczenie usługi przesyłowej oraz
do realizacji tych umów. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez OPEC narusza przepisy RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

