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........................................................... 
miejscowość, data 

 
 

WNIOSEK 

O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 

CIEPŁOWNICZEJ I PAROWEJ ANWIL S.A.   

1. Dane wnioskodawcy 

..................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko / nazwa firmy 

.......................................................................... 
ulica 

.............................. 
nr bud./lok.  

........................................................ 
miejscowość 

................................... 
kod pocztowy 

.................................................................... 
poczta 

........................................................ 
PESEL (podaje osoba fizyczna) 

..................................................... 
NIP (nie dotyczy osoby fizycznej) 

................................................... 
REGON (nie dotyczy osoby fizycznej) 

........................................................ 
Numer KRS (nie dotyczy osoby fizycznej) 

................................... 
podatnik VAT (Tak/Nie) 

.................................................................... 
adres e-mail 

........................................................ 
telefon kontaktowy 

........................................................................................................... 
imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę 

........................................................ 
telefon kontaktowy osoby prowadzącej sprawę 

2. Dane obiektu 

..................................................................................................................................................................... 
rodzaj obiektu (obiekt w rozumienia ustawy – Prawo budowlane) 

..................................................................................................................................................................... 
nazwa obiektu (należy podać w przypadku, gdy występuje nazwa własna obiektu) 

.......................................................................... 
ulica 

.............................. 
nr bud./lok.  

........................................................ 
miejscowość 

................................... 
kod pocztowy 

............................................................... 
poczta 

............................................................. 
tytuł prawny do obiektu 

 

3. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej i parowej 
 

3.1 Wniosek dotyczy: 

☐ placu budowy (na czas określony od ................................... do ....................................) 

  DD-MM-RRRR                         DD-MM-RRRR 

☐ nowego obiektu przyłączanego 

☐ obiektu istniejącego 

☐ zwiększenie mocy     ☐ rozdział instalacji     ☐ przebudowa przyłącza 

☐ zmiana sposobu zasilania bez zmiany mocy przyłączeniowej 

3.2 Stan prac związanych z realizacją instalacji w przyłączanym obiekcie 

☐ nie rozpoczęte 

☐ rozpoczęte 

☐ zakończone 

.................................................................. 
termin rozpoczęcia prac wykonywania instalacji                          
w przyłączanym obiekcie (DD-MM-RRRR) 

.................................................................. 
termin zakończenia prac wykonywania instalacji                            
w przyłączanym obiekcie (DD-MM-RRRR) 

☐ zaznaczyć właściwe krzyżykiem    
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3.3 Rodzaje i parametry* nośników energii cieplnej 

lp. nośnik energii  temperatura [°C] ciśnienie [MPa] 

1 ☐ woda ciepła do celów grzewczych 
min tz/tp 
52/44 

max tz/tp 
110/77 

robocze/max  

0,7/1,6 

2 ☐ para wodna niskociśnieniowa 230±15% 0,8±15% 

3 ☐ para wodna średniociśnieniowa 270±10% 1,9±10% 

4 ☐ para wodna wysokociśnieniowa 450±10% 3,8±10% 

5 ☐ inny: ................................................  
 

*podane wartości temperatur i ciśnień nośników energii są parametrami na wejściu do sieci – należy uwzględnić przesyłowe straty ciepła 

aktualne wartości temperatur i ciśnień nośników energii zależą od sytuacji w sieci 

3.4 Zapotrzebowanie mocy* i energii 

lp. nośnik energii moc zamówiona [MW] 
przewidywane średnie 

miesięczne zużycie 
energii cieplnej [GJ] 

przewidywany termin              
rozpoczęcia poboru                  

energii cieplnej 

1 woda ciepła do celów grzewczych   
DD-MM-RRRR 

2 para wodna niskociśnieniowa   
DD-MM-RRRR 

3 para wodna średniociśnieniowa   
DD-MM-RRRR 

4 para wodna wysokociśnieniowa   
DD-MM-RRRR 

5 inny: ..........................................   
DD-MM-RRRR 

*moc zamówioną należy podać z dokładnością do 1 kW 

3.5 Informacje techniczne dotyczące przyłącza energii cieplnej 

lp. nośnik energii średnica przyłącza [mm] rodzaj węzła grzewczego 

1 woda ciepła do celów grzewczych   

2 para wodna niskociśnieniowa   

3 para wodna średniociśnieniowa   

4 para wodna wysokociśnieniowa   

5 inny: .......................................... 
  

3.6 Pomiar ilości pobieranej energii cieplnej* 

Wnioskuję o następującą zasadę pomiaru ilości pobieranej energii cieplnej: 

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

*koszt systemu służącego do pomiaru ilości pobieranej energii cieplnej jest po stronie Wnioskodawcy 
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4. Dodatkowe informacje, uwagi, wymagania 

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

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

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

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

 

5. Obowiązkowe załączniki 

5.1 Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym będą używane 

przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci. 

5.2 Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą ANWIL S.A. szkic sytuacyjny, określający 

usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej 

sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów. 

5.3 Projekt przyłącza do uzgodnienia. 

5.4 Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli 

Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika). 

6. Oświadczenie 

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową. 

ANWIL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane. 

Warunki przyłączenia i projekt umowy o przyłączenie proszę przesłać pocztą na adres*: 

..................................................................................................................................................................... 
*podać w przypadku, gdy adres jest inny niż podany w punkcie 1. Wniosku 

7. Podpis Wnioskodawcy 

 

 
 

 

 

 

 

Dane adresowe jednostki rozpatrującej wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ANWIL S.A.: 
ANWIL S.A. 
Obszar Energetyki i Gospodarki Wodno-Ściekowej 
Biuro Głównego Energetyka 
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek 

 

 

 

................................... ......................................................................... 
data czytelny podpis i pieczęć Wnioskodawcy 

ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo żądania od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów   

niezbędnych do prawidłowego określenia warunków przyłączenia. 
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku (87-805), ul. Toruńska 222 (dalej: „my”). Możesz się      

z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek 

 przez email: anwil@anwil.pl 

 telefonicznie: (54) 236-30-91; fax: (24) 367-76-34 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.                               

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” 

 przez e-mail: daneosobowe@anwil.pl 

 pod numerem telefonu: (24) 202-10-05 

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś odbiorcą naszych mediów. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje 

dane, aby: 

 podjąć działania w celu zawarcia umowy z Tobą 

 kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami, przedstawiania ofert, otrzymywania 

zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na 

możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami 

 bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z Tobą, jeżeli powstanie spór 

dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony 

przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 

 wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie                        

i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów 

księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, 

ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa 

o rachunkowości) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, 

wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy. 

IV. ODBIORCY DANYCH 

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom 

świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi z zakresu 

BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji. Dane nie są przekazywane poza obszar UE/EOG. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe przechowujemy: 

 przez okres rozpatrywania wniosku, 

 w przypadku wydania warunków przyłączenia do wskazanej sieci: 

 przez okres obowiązywania umowy, 

 do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, 

 do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy, 

 w przypadku wydania warunków przyłączenia do wskazanej sieci do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających 

z przepisów prawa. 

VI. TWOJE PRAWA ZWIAZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo dostępu do treści Twoich danych 

 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych 

 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych 

 prawo żądania przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu 

administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to, tylko jeśli takie 

przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na 

podstawie zgody lub umowy z Tobą 

 prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego 

interesu. Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wyrazić ze 

względu na swoją szczególną sytuację. Sprzeciw możesz wyrazić korzystając z kanałów kontaktu z nami wskazanych w pkt II. 

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt III powyżej. Odmowa podania 

danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. 

 

mailto:daneosobowe@anwil.pl

