
UCHWAŁA NR X.58.2019
RADY GMINY STARE JUCHY

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie 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) oraz art.5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755) 
uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Stare Juchy

Robert Andrzej Kozłowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 października 2019 r.

Poz. 5115



                                                                                            Załącznik  

do Uchwały Nr X.58.2019 

Rady Gminy Stare Juchy 

 z dnia 30 września 2019 r. 

 

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

miejscowość, data 

 

 

                                                          Wójt Gminy Stare Juchy 
 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku energetycznego 

 

 

Wnioskodawca………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko) 

 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………… 

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym…………… 

 

 

Dodatek energetyczny proszę przekazać **) …………………………………………………... 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

Podanie danych osobowych w niniejszym formularzu jest obowiązkowe. Dane te będziemy przetwarzać w celu 

załatwienia Pani/Pana sprawy. 

Przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym nałożonym na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych 

Juchach, w związku z realizacją ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

Zgodnie z przepisami ww. ustawy podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od 

dnia zaprzestania wypłacania tego dodatku.  

W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego 

przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dane będą udostępniane dostawcom 

wykorzystywanych przez nas systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa 

przetwarzania. 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do danych osobowych, 

 prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej na adres: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Juchach, ul. Ełcka 17, 19-330 Stare 

Juchy, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej [gops.rodo@gmail.com]. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

pisemnie na adres Ośrodka Pomocy lub poprzez pocztę elektroniczną na adres gops.sj@interia.pl 

Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na tablicy ogłoszeń w 

siedzibie ośrodka lub bezpośrednio u pracownika  
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Oświadczam, że: 

- powyższe dane są prawdziwe, 

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 

- zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

- załączona do wniosku umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej jest obowiązująca, 

- zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić pracownika prowadzącego sprawy dodatku energetycznego o 

ustaniu przyczyn, które stanowią podstawę ubiegania się o dodatek energetyczny np. zmiana zamieszkania, 

rozwiązanie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym. 

 

 

…………………………………. 

(podpis wnioskodawcy) 

*)   niepotrzebne skreślić 

**) uzgodnić sposób wypłaty dodatku energetycznego 
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