
 

 

UCHWAŁA NR X/176/2019 

RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 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 zm.), art. 5 d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 755 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce  uchwala, co następuje: 

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

uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce: 

E. Regulska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 września 2019 r.

Poz. 5073



Załącznik do uchwały Rady Gminy Kobierzyce  

nr X/176/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. 

 
 
 

                                                                                                                                             Kobierzyce, dnia ……………………………… 2019 r.  

WNIOSEK 
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 

1. Wnioskodawca:  
  (imię i nazwisko) 

 

2. Adres zamieszkania:  
  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

3. PESEL:            
 4. Telefon/ 

adres e-mail1: 
 

 
 

5. Ilość osób w gospodarstwie domowym:  
 

 

6. Wnioskodawca otrzymuje dodatek mieszkaniowy przyznany decyzją nr ………………………………………. z dnia…………..…………………… 
na okres od ……………………………… do ……………………………… (wypełnia przyjmujący wniosek) 

 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, co następuje: 

• powyższe dane są prawdziwe; 

• zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

• zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtow[anego dodatku energetycznego; 

• umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest obowiązująca; 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z przyznaniem zryczałtowanego dodatku 
energetycznego, zgodnie z przepisami 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 (RODO).  

 

Do wniosku dołączam: 

• kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu). 

• rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z 
którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).  

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI 

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać: 

  Na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
Nr rachunku: 

                          

Nazwa banku ……………………………………………………………...………………………….. 

  Na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. 
Nr rachunku: 

                          

   Wypłata gotówkowa w kasie Banku Spółdzielczego w Kobierzycach. 
 

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 
1. Zryczałtowany 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, która jest stroną 
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w 
miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

2. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek 
energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku. 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 

  

(podpis przyjmującego)  (podpis wnioskodawcy) 

•  Podanie dodatkowych danych kontaktowych jest dobrowolne i służy wyłącznie uprawnieniu ewentualnego kontaktu w sprawie. 

 
1)  Podanie dodatkowych danych kontaktowych jest dobrowolne i służy wyłącznie usprawnieniu ewentualnego kontaktu w sprawie. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie prawa do dodatku energetycznego 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach informuje, że: 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kobierzyce z siedzibą  

55-040 Kobierzyce, Aleja Pałacowa 1; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

skontaktować pod adresem e-mail iod@ugk.pl; 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 Ogólnego Rozporządzenia 

o Ochronie Danych w celu przyznania dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą administratorzy budynków oraz mogą być: 

Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora 

usługi prawne oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem 

prawnym w pozyskaniu danych osobowych; 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, a także poddawane procesom automatycznego podejmowania decyzji; 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty ustania 

prawa do świadczenia, bądź przez okres jednego roku od daty uprawomocnienia 

ostatecznej decyzji odmownej w sprawie; 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w zakresie 

wymaganym przepisami prawa skutkować będzie odmową rozpatrzenia sprawy  

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. 

 
Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługujących mi prawach 
 
 

 data oraz czytelny podpis 

osoby składającej oświadczenie 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 5073


		2019-09-02T10:21:03+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




