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Poz. 2934
UCHWAŁA NR XV/109/2019
RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755) Rada Miejska w Bodzentynie 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Bodzentynie
Teresa Bzymek
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Załącznik do uchwały Nr XV/109/2019
Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 czerwca 2019 r.
Bodzentyn, dnia …………………….
WNIOSEK
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
1.

Wnioskodawca:
(imię i nazwisko)

2.

Adres zamieszkania:
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

3.

5.

PESEL:

4. Telefon:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

OŚWIADCZENIE
Świadoma/y odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.233 Kodeksu karnego, który mówi: „Kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”, oświadczam,
że:

powyższe dane są prawdziwe;

zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego;

umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest
obowiązująca;
 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z
ustalaniem uprawnień i wypłacaniem zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Do wniosku dołączam:
 kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą
energetycznym (oryginał do wglądu).
 rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy
przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii
elektrycznej).
W przypadku:
- rozwiązania umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej wartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
-zaprzestania zamieszkiwania w miejscu dostarczania energii elektrycznej tj. w lokalu/budynku mieszkalnym
usytuowanym przy ul. …………………………………….. w…………………..,
-zmiany liczby osób w gospodarstwie domowym mającej wpływ na wysokość przyznanego dodatku energetycznego,
Poinformuję o tym fakcie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ……………… w terminie 7 dni od zaistnienia
w/w okoliczności.
Zostałem/am poinformowany/a, że przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych, związanego z ustaleniem prawa do wypłaty dodatku energetycznego,
wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnie 1997 r. – Prawo energetyczne.
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI
Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać:
Na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Nr rachunku:

Nazwa banku ……………………………………………………………...…………………………..
Na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę kompleksową lub umowę
sprzedaży energii elektrycznej.
Nr rachunku:

1.

2.

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której
przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym
dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
1
imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL

imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL

imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL

imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL

imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL

imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL

imię i nazwisko

stopień pokrewieństwa

PESEL

2
3
4
5
6
7

(podpis przyjmującego)

(podpis wnioskodawcy)
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), tzw. RODO, informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie,
26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 3, tel. 41 31 15 541, w imieniu którego działa Kierownik – Beata Dulęba.
2) inspektorem ochrony danych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie jest Pani Edyta
Pomorska (e-mail: edyta.zachariasz@bodzentyn.pl) tel. 41 3115541, zastępcą inspektora ochrony danych jest Anna
Kiljan (e-mail: anna.kiljan@bodzentyn.pl ) tel. 41 3115541.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu ustalania uprawnień i wypłacania dodatku
energetycznego a także dochodzenia zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże
się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres, nie dłużej niż 5 lat
od dnia zaprzestania wypłacania dodatku.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO.
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości podjęcia działań statutowych i załatwienia Pani/Pana sprawy w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Bodzentynie.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

