
UCHWAŁA NR VII/65/2019
RADY GMINY GNIEWINO

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 755 ze zm.)

Rada Gminy Gniewino uchwala co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewino.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Gniewino

Judyta Smulewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 24 czerwca 2019 r.

Poz. 3087



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/65/2019

Rady Gminy Gniewino

z dnia 31 maja 2019 r.

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko: Imię:
Data urodzenia: Numer telefonu:
Kod pocztowy: Miejscowość:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Liczba osób w gospodarstwie domowym:
SKŁAD OSOBOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO:

Lp. Imię i nazwisko

Stopień 
pokrewieństw
a Data urodzenia

SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO

Na rachunek bankowy:

................................... .........................................................
(data) (podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §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"
oświadczam co następuje:
* przyznano mi dodatek mieszkaniowy od dnia .................... do dnia ................... decyzja nr .....................................
* jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
  z przedsiębiorstwem energetycznym,
* zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

............................ ..................... ....................................................
      (data)          (podpis wnioskodawcy)
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU
* KOPIA UMOWY KOMPLEKSOWEJ LUB UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  ZAWARTEJ Z PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYCZNYM.

.........................................................
(podpis przyjmującego)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/65/2019

Rady Gminy Gniewino

z dnia 31 maja 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuje się, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gniewinie ul. Pomorska 40/1, 84-250 Gniewino;

2) aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych można napisać do 
wyznaczonego inspektora ochrony danych Sławomira Olczyk, Inspektor Ochrony Danych jest dostępny 
pod adresem email : inspektor.abi2@gmail.com    .

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia prawa do dodatku energetycznego

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i e ww. rozporządzenia, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo 
energetyczne (t.j.: Dz.U. z 2019r. poz. 755), obwieszczenia Ministra Energii z dnia

11 kwietnia 2019r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia

1 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r. (M.P. z 2019r., poz. 402) oraz ustawy z dnia

14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 2096, zm. Dz.U. 
z 2018r. poz. 1629, zm. Dz.U. z 2019r. poz. 60);

4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

5) Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane bankowi w przypadku dyspozycji przekazywania dodatku 
energetycznego na wskazane przez Pana/Panią konto bankowe

i Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Gdańsku w przypadku wniesienia odwołania od decyzji 
organu I instancji;

6) przewidywany termin przechowywania Pana/Pani danych osobowych wynosi 5 lat;

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, poprawiania;

8) ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. 
rozporządzenia.

Oświadczam, że powyższe informacje przyjmuję do wiadomości.

Kopię klauzuli informacyjnej otrzymałem/otrzymałam

…........................................................

Data, podpis wnioskodawcy
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