
UCHWAŁA NR VIII/50/19
RADY GMINY W RADWANICACH

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie 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 ze zmianami) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(Dz. U. z 2019 r. poz.755 ze zmianami) Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
E. Flak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 lipca 2019 r.

Poz. 4336



Załącznik do Uchwały Nr VIII/50/19 Rady 

Gminy w Radwanicach z dnia 27 czerwca 2019 r. 

 

WNIOSEK 

o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 

1. Wnioskodawca 

__________________________________________________________________________ 

     Imię i nazwisko 

 PESEL: 

           

 

2. Adres zamieszkania:  ___ - __  ___________________________________________ 

       _______________________________________________________________________ 

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym:___________________________________ 

4. Przyznany dodatek energetyczny proszę przesyłać na wskazany rachunek bankowy: 

 
 

Imię i nazwisko właściciela konta _____________________________________________ 

Nr rachunku: 

  -     -     -     -     -     -     
 

 
 

Na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym jest zawarta umowa 

kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej: 

Nr rachunku: 

  -     -     -     -     -     -     
 

 

Do wniosku dołączam: 

1. kopię umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu), 

2. _____________________________________________________________________ 

Oświadczam, że załączona do wniosku umowa kompleksowa / umowa sprzedaży energii 

elektrycznej nadal obowiązuje. 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

             

______________________________                                        ______________________________ 
           (data i podpis wnioskodawcy)                                                      (data i podpis przyjmującego)
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 

 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                        

w Radwanicach, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 7A, 59-160 Radwanice. 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych  możliwy jest pod nr telefonu 76 759 20 85  

3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

a) wydania decyzji oraz przyznania i realizacji świadczenia w formie zryczałtowanego 

dodatku energetycznego wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. o Prawie 

energetycznym - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 65 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., 

b) dochodzenia i obrony przed roszczeniami - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO 

4) Twoje dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres 5 lat. 

5) Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

6) Masz prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

7) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem ustawowym. 
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