
 
 

UCHWAŁA NR XXVI.216.2020 
RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie określenia 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 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 833 z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu  

uchwala: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. 

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

   

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Czesław Greń 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 grudnia 2020 r.

Poz. 9675



Załącznik 

do uchwały Nr XXVI.216.2020 

Rady Miejskiej w Strumieniu  

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku energetycznego 

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

(imię i nazwisko, data urodzenia)  

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

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

3. Telefon………………………………………. 

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym ………………………  

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, co następuje: 

 powyższe dane są prawdziwe; 

 przyznano mi dodatek mieszkaniowy; 

 jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, której kopię załączam do niniejszego 

wniosku; 

 umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z 

przedsiębiorstwem energetycznym jest obowiązująca; 

 zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Sposób wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego: 

(zaznacz odpowiednie pole) 

□ w kasie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, ul. Rynek 4, pok. nr 2 

□ przelewem bankowym na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

__ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __  

 
Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie 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 zwanym w dalszej części RODO informuję, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień 

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się 

z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl, tel. 33/ 85 70 142 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań  Urzędu Miejskiego 

w Strumieniu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną, przepisami archiwizacyjnymi oraz wynikającym z realizacji trwałości projektów finansowanych 

w ramach funduszy unijnych (okres 5 lat ) 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych,  

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.   
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8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe o ile wynika to z przepisu prawa, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne. 

 

………………………………………………………. 

(data i podpis wnioskodawcy) 
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