
UCHWAŁA NR XIV/203/2019
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/168/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 5 d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688) 
na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr XII/168/2019 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dokonuje się następujących zmian: 
wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego otrzymuje brzmienie, które stanowi załącznik do niniejszej 
Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

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

  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Agnieszka Pasternak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 września 2019 r.

Poz. 6324



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 
ul. Graniczna 21 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

 
WNIOSEK 

o wypłatę dodatku energetycznego 
 

 
1. Wnioskodawca:.................................................................................................................................................... 

                                                                     (imię i nazwisko) 
 

2. Adres zamieszkania: Dąbrowa Górnicza  ..........................................................................................................   
                                                                                 (ulica  -  numer domu  -  numer mieszkania) 
 

3. Oświadczam, że: 

- liczba osób w prowadzonym przeze mnie gospodarstwie domowym wynosi …………………..……………… 

- przyznano mi dodatek mieszkaniowy:  decyzją nr ….………………………...…………….………….…… 

                                                                                  na okres : .………………………………………………..………… 

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

  energetycznym,  

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 
4.  W związku ze złożonym wnioskiem o wypłatę dodatku energetycznego, proszę o: 

 
Wypłatę świadczenia w kasie Urzędu Miejskiego   

 Dowód osobisty: ……………………………………………………...……….………………………. 
                                                        (seria, numer) 

 
 Przelew na konto bankowe, którego właścicielem jest:  

.................................................................................................................................. 
                                                                                (imię i nazwisko) 

 

                                                                   (nr konta) 
  

5. Do wniosku dołączam: 

-  kopię obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  

   z przedsiębiorstwem energetycznym.   

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XIV/203/2019

Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 11 września 2019 r.
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......................................................................... ......................................................................... 
                       (data i czytelny podpis wnioskodawcy)  (data i podpis pracownika przyjmującego wniosek) 
 
 

 

6. Adnotacje urzędowe: 
Dodatek energetyczny przyznany decyzją nr:   ..................................... na okres: ............................... 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  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, zwane dalej: RODO),  
informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą 

w  Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21 (32) 295 67 00, e-mail: um@dabrowa-
gornicza.pl. 

2.   Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza jest Pani 
Mirosława Danecka. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iodo@dabrowa-gornicza.pl, tel. 
(32)295 67 34. 

3.  Przetwarzanie Pani/ Pana danych odbywa się w zakresie dodatków energetycznych na podstawie art. 6 ust.1 
lit c – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępnienia 
wynika z przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu 
ustania celu ich przetwarzania, nie dłużej niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku energetycznego. 

6. ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: 
dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie 
Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z 
przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania ustawowego. Odmowa 

podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości załatwienia sprawy. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 
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