UCHWAŁA Nr ....................
Rady Miasta Działdowo
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
755 ze zm.) Rada Miasta Działdowo uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Działdowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik
do uchwały Nr ……
Rady Miasta Działdowo
z dnia ……………
(wzór)

WNIOSEK
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Imię:

Miejscowość, kod pocztowy:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

Nr domu:

PESEL:

Nr telefonu (dobrowolnie):

Nr lokalu:

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, co następuje :
 powyższe dane są prawdziwe;
 otrzymuję dodatek mieszkaniowy;
 jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i umowa ta nadal obowiązuje;
 zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
 zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego;
 zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Działdowie,
ul. Jagiełły 30 prowadzącego sprawy dodatku energetycznego o zaistnieniu przyczyn, które stanowią podstawę
ubiegania się o dodatek energetyczny, np. zmiana zamieszkania, rozwiązanie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym.

3. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie, ul. Jagiełły 30,
13-200 Działdowo.
Kontakt poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: sekretariat@mopsdzialdowo.pl lub telefonicznie
23/ 697-09-80.
Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Działdowie poprzez
przesłanie wiadomości na adres e-mail: iod@mopsdzialdowo.pl.
Dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia prawa do dodatku energetycznego na podstawie ustawy
z dnia 20 stycznia 2017 r. – Prawo energetyczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lic. c ogólnego rozporządzenia.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu oraz nie
będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcą danych osobowych będą
podmioty uprawnione do kontroli oraz organy wyższego stopnia w administracyjnym toku instancji, inni
administratorzy, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania oraz
dostawcy oprogramowania.

Dane osobowe będą przez Administratora Danych Osobowych pozyskiwane również od podmiotów, które
posiadają informacje istotne w prowadzonym postępowaniu.

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI:
Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać : (właściwe zaznaczyć)
Na wskazany poniżej rachunek bankowy: Nr rachunku:

-

-

-

-

-

-

Nazwa banku....................................................................................................................
Odbiorę osobiście w kasie banku
3. ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku dołączam:
• aktualnie obowiązującą kopie umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu)

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………….………………………..............……
Data i podpis wnioskodawcy

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dodatek energetyczny
przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii
elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Wprowadzony do art. 5d ww. ustawy nowy ust. 2 nałożył na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze
uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej
uchwały jest zasadne.

