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PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PISZU 
ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, tel. 87 423 28 79, Fax 87 423 39 67, e-mail: sekretariat@pecpisz.pl 

 

Wnioskodawca  
Imię i nazwisko1/nazwa firmy1…………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
Adres do korespondencji………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
 
Numer księgi wieczystej2 …………………………………………, Adres e-mail3: …….………………………………………………. 
 
Numer telefonu (w godz. 700-1500)3:   ……………………………………………………………….. 

 
Wniosek 

o wydanie opinii dotyczącej możliwości zapewnienia dostawy ciepła 
 

Wnioskuję o udzielenie informacji, czy zapewniona będzie dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej PEC  do 

działki numer……………………………………… położonej przy ulicy …………………………………….………………….. ,  na 

której zamierzam wybudować .…………………………………..............................................................................  

 
Jednocześnie informuję, że planuję rozpoczęcie inwestycji w …………………………… roku, natomiast 

rozpoczęcie poboru ciepła planuję w miesiącu …………………………………………. roku. 

 
Dodatkowe informacje o obiekcie/obiektach, który ma zostać wybudowany w ramach inwestycji (np. 

powierzchnia i kubatura budynku, zapotrzebowanie mocy cieplnej na c.o, c.w.u i inne): 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Odbiór: 4       □  OSOBIŚCIE ,      □  ODESŁAĆ POCZTĄ ,     □  ODESŁAĆ ELEKTRONICZNIE . 
 
Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w terminie do 30 dni od jego złożenia.  
 
Osoby fizyczne wypełniają klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na 
złożony wniosek, zamieszczoną na drugiej stronie wniosku.  
 
 
 
   
                                                                                                                      ……………………………….…………………………………………………………  
                                                                                                                                         (data i czytelny podpis Wnioskodawcy)  
 

Objaśnienia: 

1. Niepotrzebne skreślić. 

2. Obowiązkowe dla potwierdzenia prawa do władania nieruchomością. 

3. Opcjonalne - może przyspieszyć uzyskanie odpowiedzi na wniosek. 

4. Zaznaczyć odpowiednie. 
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Pisz, dnia ...……………………….. 

 

 

 

Klauzula zgody zawarta we wniosku o wydanie opinii dotyczącej 

możliwości zapewnienia dostawy ciepła* 
 

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu do 

korespondencji, nr działki, nr księgi wieczystej, nr telefonu, adresu e-mail dla potrzeb procesu 

określenia i wydania opinii dotyczącej możliwości zapewnienia dostawy ciepła.  

Zostałem poinformowany, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest PEC Pisz Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, ul. Jagodna 

1C, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ochrona_danych@pecpisz.pl, 

3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu określenia i wydania opinii dotyczącej możliwości 

zapewnienia dostawy ciepła, 

4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa,  

5) moje dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa przez okres 2 lat od 

momentu określenia i wydania opinii dotyczącej możliwości zapewnienia dostawy ciepła, 

6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje odmową 

wszczęcia procesu określenia i wydania opinii dotyczącej możliwości zapewnienia dostawy 

ciepła. 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

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

                                                                                            czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

*  wypełniają osoby fizyczne 
 

 

 


