
 

 

UCHWAŁA NR XI/97/19 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 26 września 2019 r. 

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

Na podstawie 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 późn. zm.) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn zm.) 

Rada Gminy Ornontowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę  dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Henryk Nieużyła 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 października 2019 r.

Poz. 6638



Załącznik do uchwały Nr XI/97/19 

Rady Gminy Ornontowice 

z dnia 26 września 2019 r. 

 

 

WNIOSEK 

o wypłatę dodatku energetycznego 

DANE WNIOSKODAWCY 

 IMIĘ I NAZWISKO 

 MIEJSCE 

 ZAMIESZKANIA 
 

 ILOŚĆ OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM - właściwe zakreślić 1 2 – 4 5 i więcej  

Oświadczam, co następuje: 

· powyższe dane są prawdziwe; 

· zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

· z zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku 

energetycznego; 

· umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą 

energetycznym jest obowiązująca. 

FORMA PRZEKAZYWANIA ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO 

· RACHUNEK BANKOWY KTÓREGO WŁAŚCICIELEM JEST 

                          

· INDYWIDUALNY NUMER KONTA WNIOSKODAWCY W ZAKŁADZIE ENERGETYCZNYM 

                          

POUCZENIE 

Do wniosku należy dołączyć: 

· kopię aktualnej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą 

z przedsiębiorcą energetycznym 

(oryginał do wglądu) 

.…………………………………… 

   Data,  podpis wnioskodawcy 

…………………..……………………… 

Data, podpis przyjmującego wniosek   
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POUCZENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO DODATKÓW 

ENERGETYCZNYCH 

Stosując się do 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) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa. 

Administratorem danych osobowych ujawnionych w formularzu jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Ornontowicach, ul. Żabik 9 lok. 6 i 9, 43-178 Ornontowice. We wszystkich sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem Pani/Panu praw w zakresie 

ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: 

· poprzez pocztę elektroniczną - iod@gops.ornontowice.pl , 

· osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach, 

· pisemnie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach, 

· telefonicznie pod nr. 32 235-45-03. 

Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

Energetyczne oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także celu kontrolnym. Dane konieczne do 

rozpatrzenia wniosku są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań 

administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, w celu przyznania 

zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

Pozyskiwane danych odbywa się poprzez złożenie poprzez osobę ubiegającą się o świadczenie 

wypełnionego wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego wraz z kopią umowy 

kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej lub na podstawie pisemnej prośby klienta o wystąpienie przez 

Ośrodek w jej imieniu do zakładu energetycznego celem uzyskania informacji niezbędnych do rozpatrzenia 

wniosku. 

Powyższe dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania 

dodatku. 

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność 

udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom 

zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną GOPS. Przekazanie danych 

realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające 

mogą je przetwarzać jedynie na polecenie Ośrodka, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione 

do przetwarzania tych danych we własnych celach. 

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje 

Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów 

o ochronie danych osobowych. 

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. 

Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. 

             

             

 ..…………………………… 

  

   Data,  podpis wnioskodawcy 
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