DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 18 września 2019 r.
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Poz. 3595
UCHWAŁA NR XI/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 28 sierpnia 2019 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 (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 755) Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wąchocku
mgr Adrian Malinowski
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Za cznik do Uchwa y Nr XI/75/2019
Rady Miejskiej w W chocku
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
chock, dnia …………………………….
…………………………………….…......
imi i nazwisko
……………………………………….….
adres zamieszkania
……………………………………….…..
tel. kontaktowy ………………………….
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY W CHOCK
Wniosek o przyznanie zrycza towanego dodatku energetycznego
Wnosz o przyznanie zrycza towanego dodatku energetycznego i o wiadczam, e:
1. moje gospodarstwo domowe sk ada si z …………………..osób1;
2. spe niam warunki do przyznania dodatku energetycznego, tj.:
a. mam przyznany 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 pó n. zm.), decyzj Burmistrza Miasta i
Gminy W chock Nr ……………………….….. z dnia ……………….…..………….….;
b. jestem stron aktualnie obowi zuj cej umowy kompleksowej lub umowy sprzeda y energii
elektrycznej zawartej z przedsi biorstwem energetycznym, której kopi za czam do niniejszego
wniosku – umowa z dnia ……………………………… nr ………………………………..……..;
c. zamieszkuj w miejscu dostarczania energii elektrycznej
samodzielnie
wraz z osobami
wskazanymi w pkt 1 niniejszego o wiadczenia2.
3. wszystkie ww. dane s zgodne z prawd oraz aktualne na dzie z
Przyznany dodatek energetyczny2:

enia wniosku.

odbiera /a b

w kasie Urz du Miasta i Gminy w W chocku

prosz przes

na konto banku: ……………………………………………………

Nr konta: _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _.
wiadczam, e zobowi zuj si do niezw ocznego poinformowania tut. Urz du o zmianach
dotycz cych warunków przyznania powy szego dodatku (tj. zmiany liczby osób w gospodarstwie
domowym, rozwi zaniu umowy kompleksowej lub umowy sprzeda y energii elektrycznej, zmiany
miejsca zamieszkania lub utraty uprawnie do przyznanego dodatku mieszkaniowego).
1
2

Prosz poda liczb osób w gospodarstwie domowym
Prosz zaznaczy w ciwe znakiem „X”

…..………..……………………
Podpis wnioskodawcy
W za czeniu:
1. Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzeda y energii elektrycznej zawartej z przedsi biorstwem
energetycznym potwierdzona za zgodno z orygina em przez przedsi biorstwo energetyczne lub kserokopia
i orygina ww. umowy do wgl du.

1
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KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
zgodnie z przepisami rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, tj. art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuj :
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy W chock, z siedzib
przy ul. Wielkowiejskiej 1, 27-215 W chock, adres e-mail: sekretariat@wachock.pl, tel. 41/27-36-130;
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych b dzie si odbywa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO i w
celu realizacji zadania wynikaj cego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 755, z pó n. zm.);
3) administrator powo uje si na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja zada wskazanych w ustawie z
dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
4) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Urz dzie Miasta i Gminy w W chocku, to: adres
korespondencyjny: ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, adres e-mail: iod@wachock.pl, tel. 41/27-36-152;
5) Zgodnie z art. 5d ust. 3 ustawy z dnia10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, dane osobowe przetwarzane
w zakresie niezb dnym do wyp acenia dodatku energetycznego przechowuje si przez okres nie d szy ni 5 lat od
dnia zaprzestania wyp acania tego dodatku;
6) posiada Pani/Pan prawo dost pu do tre ci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni cia, jak
równie prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofni cia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
7) przys uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urz du Ochrony Danych
Osobowych, je li Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pani /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; brak podania danych osobowych
dzie skutkowa pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
9) Pani/Pana dane osobowe mog by przekazywane innym odbiorcom danych zgodnie z przepisami prawa;
10) Pani/Pana dane osobowe nie b
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie b
profilowane.
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