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

Miejscowość i data

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE UP
do sieci ciepłowniczej Fortum
Zaznacz właściwą lokalizację Fortum:
Wrocław 50-304, ul. Antoniego Słonimskiego 1A

Po zapoznaniu się z warunkami technicznymi przyłączenia
nr ..................................... i projektem umowy o przyłączenie do sieci
ciepłowniczej węzła cieplnego przy ul..................................................,
akceptuję ich treść* i proszę o przygotowanie umowy o przyłączenie.

Płock 09-402, ul. Harc. A. Gradowskiego 3A

Częstochowa 42-200, ul. Brzeźnicka 32/34

1. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa / Imię i nazwisko1)

Adres siedziby / adres zamieszkania1) (ulica, numer)

Kod pocztowy

Miejscowość

Adres korespondencyjny1) (ulica, numer)

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

NIP

REGON

Seria i numer dowodu tożsamości1)

Pesel1)

1.2. OSOBA UPOWAŻNIONA DO ZAWARCIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE –REPREZENTANT/PEŁNOMOCNIK **
Imię i nazwisko

Stanowisko / Firma

Imię i nazwisko

Stanowisko / Firma

1.3. OSOBA KOORDYNUJĄCA PRACE DOTYCZĄCE REALIZACJI UMOWY O PRZYŁĄCZENIE
Imię i nazwisko

Stanowisko / Firma

2. OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA I OTRZYMYWANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY DO KONTAKTU
Imię i nazwisko

Nazwa firmy (w przypadku osób prawnych)

Adres siedziby / Adres zamieszkania1) (ulica, numer)

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

Miejscowość

Adres e-mail

3. OŚWIADCZENIA I WNIOSKI WNIOSKODAWCY
3.1. Oświadczam, że, do korzystania z obiektu / nieruchomości do którego będzie dostarczane ciepło posiadam tytuł prawny wynikający z :
prawa własności,
prawa współwłasności,
użytkowania wieczystego,
umowy najmu,
inne:.....................................................

(W przypadku posiadania prawa współwłasności warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej , jest posiadanie pełnomocnictw współwłaścicieli lub podpisanie
umowy o przyłączenie przez wszystkich współwłaścicieli)

3.2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w celu budowy i rozbudowy sieci ciepłowniczej , w zakresie niezbędnym do realizacji
przyłączenia oraz na udostępnienie pomieszczeń lub miejsc na zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego.
3.3. Niniejszym oświadczam, że zamieszczone dane we wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania o ich zmianie
3.4. Wnioskuję o przedstawienie umowy o przyłączenie uwzględniające następujące warunki realizacji:
Budowa przyłącza ciepłowniczego ( i węzła cieplnego 2) staraniem i na koszt Fortum
Budowa przyłącza ciepłowniczego ( i węzła cieplnego 2) staraniem Wnioskodawcy i na koszt Fortum
inne (jakie?) ………………………………………………

5. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
5.1. WNIOSKOWANY ZAKRES ZMIAN W UMOWIE O PRZYŁĄCZENIE LUB UWAGI DODATKOWE*

5.2. TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Data (dzień, miesiąc, rok)

5.3. ODBIÓR UMOWY O PRZYŁĄCZENIE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Umowę o przyłączenie odbiorę osobiście w miejscu złożenia wniosku

( w przypadku nieodebrania Umowy o przyłączenie w uzgodnionym terminie zostanie ona niezwłocznie przesłana na wyżej wskazany adres korespondencyjny)

Proszę o przesłanie Umowy o przyłączenie pocztą na wyżej wskazany adres korespondencyjny (list polecony)

Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli ze względu na techniczne uwarunkowania przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w obiekcie wymagać będzie
przeprowadzenia sieci ciepłowniczej przez sąsiednie nieruchomości innych właścicieli, to warunkiem przyłączenia do sieci ciepłowniczej ww. węzła cieplnego w obiekcie
będzie uzyskanie zgody właścicieli tych nieruchomości.
Uwaga! Nie uzyskanie zgód, o których mowa poniżej, może skutkować brakiem możliwości realizacji przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z tym, że zbieramy Twoje dane osobowe, informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000033402. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przetworzenia otrzymanego zgłoszenia
oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora opisanych w Polityce Prywatności. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wykonywania swoich praw możesz skontaktować się
z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują sie w Polityce Prywatności
(www.fortum.pl/nowa-polityka-prywatnosci).
Wyrażam zgodę, aby Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, przesyłała mi informacje handlowe
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam
prawo do wycofania swojej zgody.
Wyrażam zgodę, aby Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, przekazywała mi oferty marketingowe
przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks
(zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.

7. ZAŁĄCZNIKI (o ile nie zostały dostarczone wcześniej lub dane w nich zawarte uległy zmianie w stosunku do dokumentów
załączonych do wniosku o przyłączenie - WP)
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło
(np. kopia odpisu z księgi wieczystej nieruchomości lub kopia aktu notarialnego).
2. Wyciąg z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą.
3. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla nieruchomości.
4. Pełnomocnictwo Wnioskodawcy dla osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w Jego imieniu.
5. W przypadku budynków Wspólnot Mieszkaniowych - Uchwała Wspólnoty wyrażająca zgodę na przyłączenie oraz Uchwała powołująca Zarząd lub Umowa z Zarządcą.

Podpis i pieczęć Wnioskodawcy
lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w Jego imieniu
*- wnioskowane zmiany do umowy o przyłączenie( pkt.5.1)
**- niepotrzebne skreślić
1) Dotyczy Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.
2) Budowa węzła cieplnego na koszt Fortum tylko w przypadkach określonych wcześniej w Warunkach technicznych przyłączenia i projekcie umowy o przyłączenie

