
 

 

UCHWAŁA NR X/111/2019 

RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

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

poz. 506), art. 5d ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 755, ze zm.) 

Rada Miejska Śmigla uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady 

(-) Wiesław Kasperski 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 lipca 2019 r.

Poz. 6348



Załącznik do uchwały Nr X/111/2019 

Rady Miejskiej Śmigla 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

…………………………..  ………………………… 

/imię i nazwisko/         /miejscowość i data/ 

……………………….. 

……………………….. 

/adres/ 

        Burmistrz Śmigla 

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego 

Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755, ze 

zm.), zwracam się o przyznanie dodatku energetycznego na okres pobierania dodatku mieszkaniowego. 

Dnia …………………….. decyzją nr ………………………… przyznano mi dodatek mieszkaniowy na 

okres………………………………….. 

Do wniosku dołączam kopię umowy kompleksowej /umowy sprzedaży energii elektrycznej/ zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Oświadczam, że zamieszkuję pod adresem………………………………………………….. 

W skład mojego gospodarstwa domowego wchodzi………. osób. 

         …………………………. 

         /podpis/ 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO 

 Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Śmigla z siedzibą w: Urząd Miejski 

Śmigla, Plac Wojska polskiego 6, 64-030 Śmigiel. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych  jest Pan Jarosław Bartkowiak, urządmiejski@smigiel.pl    . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymania pomocy finansowej              o charakterze 

socjalnym - wypłata dodatku energetycznego. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne: ustawy z 21 czerwca2001 r. o dodatkach mieszkaniowych: ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postepowania administracyjnego. 

5. Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 

osobowych. 

6. Pni/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat od dnia zaprzestania 

wypłacania dodatku, 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wglądu i poprawy przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać 

profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowany. 
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10. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak rozpatrzenia wniosku w sprawie dodatku energetycznego. 

11. Ma Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii, 

- sprostowania swoich danych, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych 

osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedziba w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią w/w/ informacji. 

…………………………………                               …………………………………………… 

Data                                                                           podpis 
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