
WNIOSEK O PODŁĄCZENIE DO CIEPŁA SYSTEMOWEGO 

Prosimy wypełnić poniższy formularz i wysłać  na adres e-mail wnioski@pec-siedlce.com.pl lub  

wydrukować i dostarczyć  do : 

Przedsiębiorstwo Energetyczne  w Siedlcach Sp z o.o. 

Dział Sprzedaży i Marketingu 

ul. Starzyńskiego 7 , 08-110 Siedlce 
 

1. Osoba do kontaktu 

    Imię: *                       ……………………………………………………... 

    Nazwisko: *                       ……………………………………………………… 

    Telefon: *                       ……………………………………………………… 

    Email:                       ……………………………………………………… 

           W przypadku osoby prawnej: 

  Stanowisko:                        …………………………………………………….. 

  Firma:                        …………………………………………………….. 

2. Dane dotyczące obiektu 

     Adres [ ulica ]: *             ………………………………………………………..  , 08-110 Siedlce 

     Nr ewid. działki(ek): *   ………………………………………………………..  ,  

     Nr księgi wieczystej *    SI1S/……..…/..,  SI1S/……..…/..,  SI1S/……..…/..,  

(w celu potwierdzenia własności nieruchomości) 

     Powierzchnia [ m2 ]:     ………………………………………………………...  

     Kubatura [ m3 ]:         ………………………………………………………… 

     Informacje dodatkowe ( właściwe podkreślić):  

               obiekt nowy / obiekt istniejący / obiekt w rozbudowie/ modernizacja  instalacji /doposażenie w instalacje 

3. Ciepło systemowe ma być dostarczane w celu 

     ogrzewania obiektu: * (właściwe podkreślić):                  tak      nie 

     szacunkowe zapotrzebowanie c.o. [ kW ]                   ………………………. 

     podgrzewania wody użytkowej: * (właściwe podkreślić):    tak      nie 

     szacunkowe zapotrzebowanie c.w.u. [ kW ]              ………………………… 

     cele technologiczne: * (właściwe podkreślić):                      tak      nie 

     szacunkowe zapotrzebowanie c.t. [ kW ]                   ………………………… 

4. Proponowany termin rozpoczęcia dostawy ciepła 

     data [ RRRR-MM-DD ]:                                            …………………………  

mailto:sidorzakm@pec-siedlce.com.pl


Oświadczenie  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo 

Energetyczne w Siedlcach Sp. o.o. Stwierdzam, iż poinformowana/y zostałam/em, że: 

1) zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich (Dz. Urz. UE L 119/1), 

2) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i prawo ich poprawiania,  

podanie danych jest dobrowolne. 

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

(miejscowość i data)              (czytelny podpis) 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. ul. Starzyńskiego 7, 08-110 

Siedlce, www.pec-siedlce.com.pl jest administratorem Pana (Pani) danych osobowych, 

zgodnie z przepisami, wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119/1). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sprawdzenia 

możliwości podłączenia do ciepła systemowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale 

konieczne do przeprowadzenia procedury sprawdzania. Przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Pani/Pana 

dane nie będą przekazywane osobom trzecim. 


