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Poz. 2651
UCHWAŁA NR XIII/70/2019
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019r., poz. 506), w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., - Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz 755 ze zm.) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej Uchwały
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Golik

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 2651

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/70/2019
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 18 czerwca 2019r

Znak sprawy ...................................................
Data wpływu ...................................................
Uzupełniono dnia ...........................................

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego
1. Wnioskodawca: ...........................................................................................................
(imię i nazwisko, PESEL)
2. Adres zamieszkania: .....................................................................................................................
3. Ilość osób w gospodarstwie domowym: ........................................................................................
4. Nr aktualnej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego: .......................................................
5. Przyznany dodatek energetyczny proszę wypłacić *:
□ na rachunek bankowy ...................................................................................................................
(imię i nazwisko właściciela rachunku)

nr rachunku

□ na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym jest zawarta umowa kompleksowa lub
umowa sprzedaży energii elektrycznej

nr rachunku

□ w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.
Powyższe informacje podlegają ochronie, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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.
Zgodnie z art.5d ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, dane osobowe przetwarzane w zakresie
niezbędnym do wypłacenia dodatku energetycznego przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 5lat od dnia zaprzestania wypłacania
tego dodatku.

...............................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki**:



umowa kompleksowa dostarczania energii elektrycznej – kopia
umowa sprzedaży energii elektrycznej – kopia

*) wstaw "X" w odpowiedniej kratce
**) niepotrzebne skreślić

....................................................
(podpis przyjmującego wniosek)

