
UCHWAŁA NR XVI/88/19
RADY MIASTA W MYSZKOWIE

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę 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 z późn. zm.) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 755 – tekst jednolity, 730) Rada Miasta uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta w Myszkowie

Jerzy Woszczyk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2019 r.

Poz. 5946



Załącznik do uchwały Nr XVI/88/19

Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Pułaskiego 7

42-300 Myszków

WNIOSEK
o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

1.         Wnioskodawca

Imię i nazwisko

PESEL

2. Adres zamieszkania:   42- 300 Myszków,

Ul. Nr domu                    
i lokalu

Numer telefonu * - …………………………………………………………..

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym     __ __

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym uległa zmianie w stosunku do  liczby osób wykazanej   we 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego              TAK        NIE

5. Przyznany dodatek energetyczny proszę przesyłać na wskazany poniżej rachunek bankowy:**

Oświadczam, że załączona do wniosku umowa kompleksowa / umowa sprzedaży energii elektrycznej 
nadal obowiązuje.

□ Imię i nazwisko właściciela konta

………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku

□ Na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym jest zawarta umowa kompleksowa 
lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

Numer rachunku

Do wniosku dołączam:

1. kopię umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym (oryginał do wglądu).

2. …………………………………………………………………………….………………………………..
…..............................................................................................................................
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Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.        

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

data i podpis wnioskodawcy data i  podpis przyjmującego

* Dane nieobowiązkowe, Wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt 
z Wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy. Wnioskodawca ma prawo zmienić 
oświadczenie (wycofać zgodę), w formie pisemnej, w dowolnym momencie.

** Wybrać właściwe

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 12 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) RODO (Dz. Urz. UE L 119, 
s. 1) wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę (art. 7) na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
numeru telefonu zawartych w niniejszym wniosku, przez MOPS z siedzibą w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7 
(Administrator danych) w celu przekazywania przez MOPS istotnych informacji związanych z prowadzonym 
postępowaniem.

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie 
z siedzibą ul. Pułaskiego 7, 42-300 Myszków

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- w siedzibie Ośrodka,

- listownie,

- od inspektora ochrony danych,

- za pomocą poczty elektronicznej.

Myszków, dnia………………………………….

……………..……………………………………………..

czytelny podpis osoby informowanej
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