
UCHWAŁA NR VII.42.2019
RADY MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 z póź. zm.), Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Wojewdztwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady:
W. Łuka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 lipca 2019 r.

Poz. 4268



WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego

Nazwisko i imię wnioskodawcy:

Adres zamieszkania:

PESEL Numer telefonu

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, co następuje:
 powyższe dane są prawdziwe,
 pobieram dodatek mieszkaniowy,
 jestem stroną umowy kompleksowej lub sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym, która nadal obowiązuje i której kopię załączam do 
niniejszego wniosku,

 zamieszkuję w miejscu dostarczenia energii elektrycznej,
 jestem świadomy/odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Pouczenie:
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który 
przewiduje: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Przyznany dodatek energetyczny proszę przesłać na wskazany poniżej rachunek bankowy:

Nazwisko i imię właściciela rachunku …...........................................................................................
Nr rachunku

Data: Podpis wnioskodawcy: Podpis przyjmującego:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojcieszów z siedzibą w Wojcieszowie (59-550) przy ulicy 
Pocztowej 1. Z administratorem można skontaktować się mailowo: miasto@wojcieszow.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez 
adres e-mail: iod@wojcieszow.pl. 
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku 
energetycznego, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty 
upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej 
wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.wojcieszow.pl .
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