
 

UCHWAŁA NR XII/99/19 

RADY GMINY LASOWICE WIELKIE 

z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Lasowice Wielkie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 ze zm.) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 755 ze zm.) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w brzmieniu stanowiącym załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie. 

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

Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

 

Rajmund Kinder 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 3 października 2019 r.

Poz. 3097



 

 

                                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/99/19  
                                Rady Gminy Lasowice Wielkie 

                                  z dnia 25.09.2019 r. 

  

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO 

Część I 

1. Dane osoby ubiegającej się: 

 Imię Nazwisko   Numer PESEL 

 Miejsce zamieszkania    Telefon 

Miejscowość   Kod pocztowy  

Ulica  Numer domu Numer mieszkania 

  

2. Liczba osób w gospodarstwie domowym: ………………. 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

3. Oświadczenia 

1. Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 kodeksu karnego*) o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych 

danych lub zatajenie prawdy i jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Oświadczam, że na dzień składania wniosku spełniam warunki do otrzymania dodatku energetycznego tj.: mam przyznany 

dodatek mieszkaniowy, jestem stroną aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

3. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o zaistniałych zmianach mających wpływ na przyznanie uprawnień do dodatku 

energetycznego. 
 

 

…………………………………………..                                       …………………………………………….. 
                         ( miejscowość, data )                                                                                     (czytelny podpis wn ioskodawcy) 

*) Art. 233. § 1. 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. 

Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie 

dodatku energetycznego: 

……………………………………………………………………….. 

 Adres: 
……………………………………………………………………….. 
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Część II 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1) ........................................................................ 

2) ........................................................................ 

3) ........................................................................                                                                                                          

Proszę o przekazanie przyznanego mi zryczałtowanego dodatku energetycznego na wskazany poniżej 

rachunek bankowy: 

                          

 

 

…………………………………………..                                             ……………..……………………….. 
                ( data i podpis wnioskodawcy )                                                                                         (podpis przyjmującego) 

Część III 

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 (zwanej dalej RODO) Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice 

Wielkie 99A. 

Administrator Danych Osobowych: Wójt Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A, zwany dalej 

Administratorem. 

Inspektor ochrony danych: kontakt e-mail iod@lasowicewielkie.pl 

Cel przetwarzania: realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne 

(przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego); archiwizacja zgodnie z ustawą o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.  

Przetwarzane dane: dane zawarte we wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wraz z kopią 

umowy kompleksowej/ sprzedaży energii elektrycznej lub na podstawie pisemnej prośby klienta o wystąpienie przez 

Administratora do zakładu energetycznego celem uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 

Okres przetwarzania: nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku. 

Udostępnianie: dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, wynikających z przepisów 

prawa. 

Prawa osoby: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 

do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne.                                 

Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
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