
 

 

UCHWAŁA NR XIII/137/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego 

Na podstawie art. 5 d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 755 z zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z zm.), Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Przemysław Popiak  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 listopada 2019 r.

Poz. 9562



Załącznik  

do uchwały Nr XIII/137/2019 

Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 

z dnia 29 października 2019 r. 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku energetycznego 

1.  DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię: ….............................................................................. 

Adres zamieszkania: …....................................................................... 

2.  LICZBA OSÓB W GOPODARSTWIE DOMOWYM …....... 

3.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam co następuje: 

- przyznano mi dodatek mieszkaniowy, 

- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym, której kopię załączam do wniosku, 

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

4.  SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni kwadrat) 

□ W kasie 
 

□ Na rachunek 

bankowy: 

 

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

data i podpis wnioskodawcy                                              

WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU: 

Pieczątka wpływu i podpis przyjmującego: Okres przyznania dodatku mieszkaniowego: 

Kwota dodatku energetycznego: 

Do wniosku należy załączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii 

elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej). 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY UZYSKANIA PRAWA DO DODATKU 

ENERGETYCZNEGO 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych) – informuję: 

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie 

ul. Dworcowa 10,  62-095 Murowana Goślina. Kontakt z naszym Inspektorem danych osobowych możliwy 

jest pod adresem e-mail: IOD.OPS@murowana-goslina.pl lub listownie pod podanym powyżej adresem.   

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z prowadzeniem postępowań w sprawach 

o uzyskanie prawa do dodatku energetycznego. 
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Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (art. 3 pkt 13c, art. 5d). 

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji powyższych celów oraz w zakresie 

wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Odbiorcami danych osobowych będą 

wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług zapewniający nam 

rozwiązania techniczne i organizacyjne (w tym obsługa informatyczna). Informujemy o prawie dostępu do 

danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do ich przenoszenia oraz o prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,     

a ich niepodanie uniemożliwi realizację zadań ustawowych, w tym ustalenie prawa do wnioskowanych 

świadczeń. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania. Informujemy ponadto, że w przypadku stwierdzenia naruszeń 

przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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