
UCHWAŁA NR XV/143/2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

z dnia 21 listopada 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 (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 755 ze zm.) Rada Miejska w Sławkowie 

uchwala:

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Łukasz Hofler

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 listopada 2019 r.

Poz. 7903



Załącznik do uchwały Nr XV/143/2019

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 21 listopada 2019 r.

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie

ul. Łosińska 1

41-260 Sławków

Wniosek
o wypłatę dodatku energetycznego

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

(imię i nazwisko)

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

(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:……………………………………………...,

- umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta przeze mnie
z przedsiębiorstwem energetycznym jest nadal obowiązująca,

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

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

□ Wypłatę świadczenia w kasie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie

□ 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.

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

(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

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 Miejski Zarząd Budynków Komunalnych
w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez email:
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iod@mzbk.slawkow.pl we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez
administratora.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalania i wypłacania dodatków energetycznych,
a także dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych.

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne,
ustawy z 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do pozyskania danych
osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat od dnia zaprzestania
wypłacania dodatku,

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania do:

1)  dostępu do swoich danych osobowych,

2)  sprostowania swoich danych osobowych,

3)  usunięcia swoich danych osobowych,

4)  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

6) przeniesienia swoich danych.

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
profilowane.

10.  Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak rozpatrzenia wniosku w sprawie dodatku energetycznego.
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