
UCHWAŁA NR IX/69/2019
RADY GMINY ŻUKOWICE

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  2019r. 
poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. 
poz. 755 ze zm.) Rada Gminy Żukowice 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 Żukowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy:
J. Szmidt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 lipca 2019 r.

Poz. 4381



 

 
 
 
 
 

WNIOSEK 
o przyznanie i wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 

1. Wnioskodawca 

Imię i Nazwisko: 

PESEL: 

Adres zamieszkania: 

Telefon:  

Liczba osób w gospodarstwie domowym wraz z wnioskodawcą wynosi (w odpowiednim polu 

wstawić x):   1  -         2  do 4  -          5 i więcej  -       

Czy uległa / nie uległa zmianie w stosunku do poprzednio złożonego wniosku:  

                                          TAK -     NIE -       Nie dotyczy -  

 

2. Oświadczam, że: 
- pouczono mnie o odpowiedzialności karnej przewidzianej w trybie art. 233 § 1 kodeksu karnego, 
który wskazuje „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 
 lub w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja 
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 

- posiadam dodatek mieszkaniowy przyznany decyzją nr ………………..…… z dnia ………………... 

na okres od ………………………….. do ……………………….…….  

- jestem stroną umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  

z przedsiębiorstwem energetycznym z dnia ………………………… która uległa / nie uległa zmianie 

 i nadal obowiązuje 

-  zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej  

3. Oświadczenie dotyczące formy płatności.  

Przyznany dodatek energetyczny proszę przesyłać na wskazany poniżej 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. kopię decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy; 

3. kopię rachunku / faktury za ostatni okres rozliczeniowy zużycia energii elektrycznej (wymagane 

tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto 
umowę kompleksową / sprzedaży energii elektrycznej). 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem         
 
………………………………….……                                           ……………………………….……… 
data i podpis wnioskodawcy                                         data i  podpis przyjmującego 
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WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 
1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której 
przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych, będącej stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży 
energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorcą energetycznym, która zamieszkuje w miejscu 
dostarczania energii elektrycznej. 
2. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem 
stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.  
  
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016r. 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 osobowych) zwanego dalej RODO informujemy, że:  
 
1. Administratorem Danych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach, Nielubia 51a, 

67-231 Żukowice 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tomasz Wadas iod@glogow.org 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie i wypłacanie dodatków energetycznych 
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Art. 6 ust 1 lit. c i e RODO oraz ustawa z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego; ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora 
lub strony trzeciej dotyczy to: dochodzenia należności, ochrona roszczeń, badania naukowe, 
badania statystyczne. 

6. Odbiorcami danych będą podmioty, którym Administrator Danych zobowiązany jest  przekazać 
dane z mocy obowiązującego prawa  oraz wybrane podmioty, z którymi Administrator Danych 
zawarł umowy o powierzeniu przetwarzania danych (np. obsługa informatyczna). 

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Dane osobowe będą przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania 

celu ich przetwarzania, nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku 
energetycznego. 

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, 
w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu. 
12. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów zOśrodkiem Pomocy 

Społecznej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej 
pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi. 

 
 

 
 ……………………………….……… 

                                                                                                       data i podpis wnioskodawcy  
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