
UCHWAŁA NR IX/89/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 21 maja 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.), 
art. 5 d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 755)

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

Katarzyna Syryjczyk - Słomska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 maja 2019 r.

Poz. 3959



Załącznik do uchwały Nr IX/89/2019

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 21 maja 2019 r.

Wzór wniosku o wypłatę  dodatku energetycznego
WNIOSEK

o wypłatę dodatku energetycznego

Wnioskodawca

(imię i nazwisko, data urodzenia)

Adres zamieszkania

Numer telefonu

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Oświadczam, że na dzień składania wniosku spełniam ustawowe warunki do otrzymania dodatku 
energetycznego, tj. mam przyznany dodatek mieszkaniowy, jestem stroną obowiązującej umowy 
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuję w miejscu dostarczania energii 
elektrycznej.

Przyznany dodatek energetyczny proszę przekazać na mój rachunek bankowy:

W przypadku niewskazania rachunku bankowego dodatek energetyczny będzie wypłacany w kasie 
Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16.

Do wniosku dołączam kopię aktualnej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej 
(oryginał do wglądu).

Mikołów, dnia…......................                  ................................................…................................

(podpis wnioskodawcy)

Wypełnia Urząd Miasta Mikołów Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych
Znak sprawy 
…................................................................................ TAK  NIE
1. Dodatek mieszkaniowy
2. Kopia umowy kompleksowej / sprzedaży energii 
elektrycznej
3. Adres zamieszkania / dostarczania energii elektrycznej

Decyzja o przyznaniu DM nr .............................................

na okres od …........................... do …................................

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

(podpis przyjmującego)

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

(podpis sprawdzającego)
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Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (na podstawie 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, zwanego dalej RODO): 

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Mikołów z siedzibą pod adresem: 43-190 Mikołów, 
Rynek 16, reprezentowany przez Burmistrza Mikołowa;

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach 
związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób:

- pisemnie na adres:  Urząd Miasta Mikołów - Inspektor Ochrony Danych, Rynek 16, 43-190 Mikołów,

- osobiście w p. 40a w w/w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów,

- telefonicznie pod nr tel. 32-324-84-22,

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: grzegorz.szymanski@mikolow.eu;

3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO, co 
oznacza, że dane te są Administratorowi niezbędne do wykonania zadania publicznego i realizacji 
obowiązków prawnych z tym związanych określonych w przepisach szczególnych, a w szczególności 
w ustawie – Prawo energetyczne; dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji prawa do 
otrzymania dodatku energetycznego i przeprowadzenia postępowania administracyjnego w tym zakresie.

4) Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 oraz 
po tym okresie – do celów archiwalnych, tj. przez czas określony w przepisach nakładających 
na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentacji prowadzonych spraw. Dane osobowe 
przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia dodatku energetycznego przechowuje się przez okres 
nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego dodatku.

5) Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (tj. podmiotami lub osobami, którym 
dane mogą zostać przez Administratora ujawnione) mogą być podmioty będące dostawcami systemów 
teleinformatycznych wykorzystywanych przez Administratora do przetwarzania danych oraz świadczące 
asystę i wsparcie techniczne przy korzystaniu z tych systemów w ramach zawartych z nimi umów, 
podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w ramach prowadzonej korespondencji oraz 
wszystkie strony postępowania administracyjnego w ramach realizacji prawa dostępu i wglądu do akt 
postępowania.

6) Na zasadach określonych przepisami RODO osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od 
Administratora:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

- usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celu, 
o którym mowa w pkt 3 i celu obowiązkowego archiwizowania dokumentacji,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do 
złożonego wniosku),

- przeniesienia danych do innego administratora.

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają 
z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego 
uprawnienia będzie można skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu 
przetwarzania danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach 
rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie z któregoś z w/w praw.

7) W szczególnych sytuacjach można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez 
Administratora. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Administrator nie będzie już mógł przetwarzać 
danych objętych sprzeciwem, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 
podstaw do przetwarzania tych danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw 
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i wolności osób, których dane dotyczą lub zostanie wykazane istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń.

8) W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

9) Podanie Administratorowi danych osobowych w zakresie określonym we wniosku o przyznanie dodatku 
energetycznego jest obligatoryjne, gdyż jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, tj. 
weryfikacji prawa do otrzymania dodatku energetycznego i przeprowadzenia w tym zakresie postępowania 
administracyjnego
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