
ORLEN Południe S.A. 

ul. Fabryczna 22 

32-540 Trzebinia 

Zakład Jedlicze 
 

 

*) niepotrzebne skreślić 

                    Trzebinia dnia  …………………… 

Wnioskodawca: 
 

…………………………………………………… 
     Nazwisko i imię lub nazwa Wnioskodawcy         

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

       Adres zamieszkania lub siedziby firmy 

 

NIP:  

Nr wniosku: 

 

W N I O S E K 
 

o określenie warunków przyłączenia / wstępnych warunków przyłączenia*) do sieci cieplnej 

ORLEN Południe S.A. 

 

Para …………… MPa 0 temperaturze ………………°C * 

Ciepła woda do  c.o. lub c.w.u. o parametrach Tzas/Tpow ………………°C   Ciśn. …..…MPa * 

Przewidywane roczne zapotrzebowanie ciepła …………………. GJ 

 

......................................................................................................................................................... 
nr pomieszczenia, nr obiektu, nazwa  wydziału/zakładu lub adres i miejsce przyłączanego obiektu 

 

1. Wniosek dotyczy: obiektu projektowanego , obiektu istniejącego, zwiększenia/zmniejszenia 

dostawy mocy w obiekcie istniejącym *. 

 

2. Proponowane miejsce dostarczania energii cieplnej (opis lub szkic w razie potrzeby w  załączniku *) 

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

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

 

3. Rodzaj i parametry instalacji odbiorczych  

 Temp. obliczeniowa 

Tzas lub Tzas/Tpow  [°C] 

Ciśnienie dopuszczalne 

[MPa] 

Zamówiona moc 

cieplna [MW] 

Centralne ogrzewanie    

Ciepła woda użytkowa    

Technologia **)    

Inne    

Całkowita zamówiona 

moc cieplna  

  

Minimalny pobór mocy 

cieplnej poza sezonem 

  

** - w przypadku poboru mocy cieplnej do celów technologicznych w załączniku należy przedstawić harmonogram  poboru mocy cieplnej 

 

4. Proponowany termin lub harmonogram rozpoczęcia poboru ciepła. 

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

 

5. Inne dane charakterystyczne dla obiektu i mające wpływ na techniczne warunki 

przyłączenia ………………………………………………………………………………….. 

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

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

          

            

 

 

 

 



ORLEN Południe S.A. 

ul. Fabryczna 22 

32-540 Trzebinia 

Zakład Jedlicze 
 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

Do niniejszego wniosku załączam: 

a) Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu w którym znajdują się przyłączane 

instalacje odbiorcze, względem istniejącej sieci ciepłowniczej  oraz innych obiektów i urządzeń 

uzbrojenia terenu.(w razie potrzeby) *  

b) Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne  (w razie potrzeby) *  

c) Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu:  

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

d) Wypis z krajowego rejestru przedsiębiorców z numerem KRS (dla podmiotów gospodarczych). 

e)  Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób prowadzących działalność gospodarczą). 

f) Kserokopia dokumentu tożsamości (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej). 

g) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego (NIP).* 

h) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. * 

 

Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Zobowiązuję się do bezzwłocznego przedstawienia adresatowi wniosku wszelkich zmian powstałych  

w trakcie realizacji procedury przyłączania do sieci.  

 

Kontakt telefoniczny z Wnioskodawcą: ...................................................... 

 

Osoba upoważniona do występowania w imieniu wnioskodawcy w sprawie dotyczącej przyłączenia.  

 

 

..............................…………  ……………………………      
Imię i nazwisko    Nr telefonu 

 

         ........................................ 
                                    Podpis Wnioskodawcy 

 
 

 

ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo żądania od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów  niezbędnych do prawidłowego 
określenia warunków przyłączenia. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 („RODO”) informujemy, że: 

1. ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, NIP: 628-00-00-977, REGON: 27269025 jest 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z przesłaną przez Pana/Panią wiadomością na adresy kontaktowe email 

znajdujące się na stronie www.orlenpoludnie.pl. 

2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem e-mail: rodo.poludnie@orlen.pl. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na adresy kontaktowe e-maile znajdujące się na 

stronie www.orlenpoludnie.pl. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na 
wiadomość). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmiot zarządzający stroną internetową, a także podmioty 
upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez 

czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do 

sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



ORLEN Południe S.A. 

ul. Fabryczna 22 

32-540 Trzebinia 

Zakład Jedlicze 
 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 

 

                                                                       Trzebinia dnia  …………………… 

       
          Pieczęć Energomedia Sp. z o.o. 

 

Potwierdza się, że niniejszy wniosek (wraz z wymaganym kompletem/ bez wymaganego kompletu*) 

dokumentów został złożony dnia    ……………………………. 

 

 

Nadano mu nr 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Art. 9 ust.1 - warunki techniczne ( zostaną/ nie 

zostaną*)  wydane w terminie 30 dni od powyższej daty. 

            

 


