
UCHWAŁA NR IX/91/19
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 ze zm.) Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kupke
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Załącznik do uchwały Nr IX/91/19

Rady Miejskiej  Kolonowskiego

z dnia 25 listopada 2019 r.

Wzór wniosku o dodatek energetyczny

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego

Pieczątka wpływu:

1.DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i imię:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

2.SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO 
(zaznacz odpowiedni kwadrat)

W kasie Urzędu 

Na rachunek 
bankowy: 

Właściciel rachunku bankowego:

3.OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 Kodeksu karnego, który przewiduje
„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 do lat 3” 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,(oryginał do wglądu)
·zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Data: Podpis wnioskodawcy:

4. WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU 
Okres przyznania dodatku mieszkaniowego: 

…….…………….…………………
Podpis pracownika sprawdzającego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej RODO) 
informujemy, że:
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1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kolonowskie reprezentowana przez Burmistrza 
Kolonowskiego z siedzibą w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, e-
mail: umig@kolonowskie.pl,

2) Burmistrz Kolonowskiego wyznaczył inspektora ochrony danych: Barbarę Sośnicką, e-mail: 
iod@kolonowskie.pl;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione, podmioty uprawnione do ich 
przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu 
Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, w tym podmioty świadczące asystę
i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane 
Pani/Pana dane,

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością przestrzegania przepisów prawa w 
zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, stosownie do art. 6 ust. 
1 lit. e RODO, jak również w związku z realizacją umów stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO, mogą 
wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w określonym celu i zakresie,

5) 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.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do czasu jej odwołania

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze 
ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody 
(wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania),

7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych,

8) Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania prawidłowej obsługi 
Państwa wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zryczałtowany dodatek
energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy
wrażliwego energii elektrycznej.

Do wniosku dołącza się kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wprowadzony do art.5 d ww. ustawy nowy art. 2 nałożył na Radę Gminy obowiązek określenia
w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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