DEKLARACJA ZAMIARU PRZYŁĄCZENIA OBIEKTU DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
WŁAŚCICIEL BUDYNKU

ZARZĄDCA BUDYNKU

PEŁNA NAZWA: ……………………….……….……………………………………

PEŁNA NAZWA: …………………………………..……………....……………….

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

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

ADRES:………………………………………………………………………..………

ADRES:………………………………………………………………………..………

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

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

..............................................................................................

..............................................................................................

OSOBA DO KONTAKTU: ……..…………..…………….…………………………

OSOBA DO KONTAKTU:………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….

………………..…………….…………………………………………………………

TEL.:….……..…………………………………………………………………………

TEL.:….……..…………………………………………………………………………

E-MAIL:……………………………………………………………………………….

E-MAIL:……………………………..………………………………………..………

Deklaruję zamiar przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
(adres: ulica, nr budynku, miejscowość)

Przeznaczenie budynku (mieszkalny, biurowy, usługowy, produkcyjny, etc.)……………………………….……………………………………………
Obecny sposób ogrzewania budynku……………………………………………………………………………………………..…………………………………………
Powierzchnia ogrzewana…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
Ilość mieszkańców budynku………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zapotrzebowanie mocy cieplnej / moc obecnego źródła ciepła ………………………………………………………………………………………………..
Preferowany termin przyłączenia do sieci ciepłowniczej……………………………………………………………………………………………………………

Powyższe dane pozwolą na określenie wielkości zainteresowania przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej ze
strony właścicieli budynków. Na tej podstawie będziemy w stanie wykonać analizy służące do potwierdzenia
zasadności ekonomicznej realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej w tym obszarze oraz
przygotowania dla Państwa oferty przyłączenia.
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
PLAN ZABUDOWY LUB SZKIC SYTUACYJNY Z ZAZNACZONYM BUDYNKIEM*
* jeżeli właściciel / zarządca dysponuje

WŁAŚCICIEL / ZARZĄDCA

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

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

DATA / PODPIS

ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
www.kpec.bydgoszcz.pl e-mail: rozwoj@kpec.bydgoszcz.pl
tel. 52 30 45 288, 52 30 45 291, 52 30 45 304,
fax: 52 30 45 338
Podpisanie niniejszej deklaracji nie zobowiązuje Właściciela/Zarządcy do realizacji inwestycji przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz nie
powoduje powstania jakichkolwiek kosztów po jego stronie.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. księdza Józefa Schulza 5, NIP 5540309086, REGON
090523340, reprezentowane przez Zarząd, telefon: 52 30 45 247, adres email do korespondencji: sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl lub do Inspektora Ochrony Danych: iod@kpec.bydgoszcz.pl Dane osobowe
zawarte w deklaracji lub przekazane przez Odbiorcę będą przetwarzane w celach planowania inwestycji przyłączeniowych.
W zakresie niezbędnym do planowania inwestycji przyłączeniowych dane mogą być udostępniane współpracującym z nami podmiotom trzecim, z którymi mamy zawarte umowy gwarantujące należytą ochronę
przekazywanych im danych oraz podmiotom lub instytucjom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (jeśli dane zostały
zgromadzone na podstawie takiej zgody). Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji przedmiotowego projektu.

