
PGNiG TERMIKA SA 
Biuro Utrzymania Majątku Ciepłowniczego 

05 - 800 Pruszków, ul. Waryńskiego 1 

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE (WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA)                                               
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ PGNiG TERMIKA SA 

Numer wniosku…………………….……….                   Pruszków dn. …………………………………… 

DANE WNIOSKODAWCY - INWESTORA 
 

Imię i Nazwisko / Nazwa Spółki / 
Adres: 

 

 
 
 

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  
 

Adres do korespondencji: 
 
 
 

Niniejszym składam wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej PGNiG TERMIKA SA obejmującej teren 
miasta Pruszkowa, miasta Piastowa, gminy Michałowice obiektu określonego w poniższej tabeli: 

DANE OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO - INWESTYCJI 
 

Adres Inwestycji 
 

 
 
 

Typ budynku:  

Numer działki:  

Numer Księgi Wieczystej:  

Moc na cele centralnego ogrzewania 
Qc.o. (kW) 

 
 
 

Moc na cele ciepłej wody                  
Qc.w.u.max. (kW) 

 
 
 

Moc na cele ciepłej wody                  
Qc.w.u.śr. (kW) 

 
 
 

Moc na cele klimatyzacji / wentylacji               
Q k/w (kW), 

 
 
 

Moc na cele technologii                            
Q t (kW), 

 
 
 

Wielkość minimalnego poboru mocy 
cieplnej poza sezonem grzewczym 

(kW): 

 
 
 

Podpis: 

 
 



PGNiG TERMIKA SA 
Biuro Utrzymania Majątku Ciepłowniczego 

05 - 800 Pruszków, ul. Waryńskiego 1 

DANE TECHNICZNE BUDYNKU 

Kubatura ogrzewanej powierzchni 
użytkowej (m3) 

 

Powierzchnia ogrzewanych 
pomieszczeń (m2) 

 

PARAMETRY INSTALACJI ODBIORCZYCH (ZASILANIE / POWRÓT) 
Centralne ogrzewanie /                                                         [oC] 

Ciepła woda użytkowa /                                                         [oC] 

Wentylacja/klimatyzacja /                                                         [oC] 

Ciepło technologiczne /                                                         [oC] 

Podpis: 

 

INSTRUKCJA DO WNIOSKU 
1. Wypełnij formularz wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej w 

Pruszkowie oraz Piastowie. 

2. Do wypełnionego formularza dołącz: 

- Plan  Zagospodarowania Terenu z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego / węzłów cieplnych, 

- dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę prawną 

lub fizyczną wyszczególnioną we wniosku (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej), 

- pełnomocnictwo/pełnomocnictwa – jeśli działasz w czyimś imieniu 

3. Informacje uzupełniające: 
W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia niniejszego wniosku prosimy o kontakt z Biurem 
Utrzymania Majątku Ciepłowniczego w Pruszkowie, ul. Waryńskiego 1, tel. 0 22 587-53-06, 0 22 587-53-01 w godz. 7.00 – 15.00;                  
e-mail: maciej.kazubek@termika.pgnig.pl 
Podstawą prawną składania niniejszego wniosku jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. nr 16 z 2007 poz. 92). Rozporządzenie dostępne jest 
na stronie www.sejm.gov.pl w zakładce „ISAP” tj internetowy system aktów prawnych. 
Podanie powyższych informacji oraz dostarczenie załączników jest obowiązkowe, a jakikolwiek brak w tym zakresie spowoduje 
uznanie wniosku za niekompletny. 
Drugostronnie złożonym podpisem oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenia), że: 
1. Dane osobowe przekazane w niniejszym wniosku przetwarzane będą w celu jego realizacji, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. 
b, c i będą przetwarzane przez 5 lat od daty przyjęcia wniosku. Dane te będą przekazywane podmiotą, z którymi PGNiG Termika SA 
współpracuje na potrzeby realizacji niniejszego wniosku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 
wniosku. 
2. Każdy osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony 
Danych Osobowych w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia. 
3. Administratorem danych osobowych przekazanych w niniejszym wniosku jest PGNiG Termika SA z siedzibą w Warszawie (03-216) 


