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Załącznik do Uchwały NR VIII/43/2019 Rady Gminy Urszulin z dnia 19 czerwca 2019 r. 
 

 

WNIOSEK 
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 

1.  Wnioskodawca: 
 
 

  (imię i nazwisko) 
 

2.  
Adres 
zamieszkania:  

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

 
 

3. PESEL:            
 

4. Telefon:  
 

 

5.  Ilość osób w gospodarstwie domowym:  
   

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, co następuje: 

• powyższe dane są prawdziwe; 

• decyzją z dnia .......................................... znak: ......................................... mam ustalane prawo do 
dodatku mieszkaniowego na okres od ........................................ do ...................................................... 

•  umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą 
energetycznym jest obowiązująca; 

• zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, której dotyczy umowa 

• zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku 
energetycznego; 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z 
przyznaniem zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

• w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do dodatku energetycznego zobowiązuję 
się niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ wypłacający dodatek energetyczny   

 

                                                                                              .................................................................. 
                                                                                                                      podpis osoby składającej oświadczenie 

 

Do wniosku dołączam: 

• kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą 
energetycznym (oryginał do wglądu) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI 

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
Nr rachunku: 

                          

 

Nazwa banku ……………………………………………………………...………………………….. 
 

                                                                                              .................................................................. 

                                                                                                                      podpis osoby składającej oświadczenie 

 
 

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 
1. 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. 

2. 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. 

  

                

  Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem  

 

 
 

   

data i podpis wnioskodawcy   data i podpis pracownika  przyjmującego wniosek 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)  

Tożsamość administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. 

Lubelska 31, 22-234 Urszulin. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres 

e-mail: dpo@gops-urszulin.pl, korespondencyjnie na adres Ośrodka lub osobiście od poniedziałku do piątku 

w godz. 10:00 do 14:00.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

Cel przetwarzania 

Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie i wypłacanie dodatków energetycznych, a także 

dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych. 

Pozyskiwanie danych 

Dane niezbędne do prowadzenia postępowań i wydania decyzji w konkretnej sprawie będą pozyskane od 

osoby której dane dotyczą 

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej niż 5 lat od dnia 

zaprzestania wypłacania dodatku energetycznego. 

Odbiorcy danych 

1. Odbiorcami danych osobowych będą organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na 

potrzeby prowadzonych przez nie postępowań; 

2. Dane mogą trafić do podmiotów publicznych uprawnionych do kontroli Ośrodka. 

Prawa podmiotów danych 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo do 

bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. 

Prawo wniesienia skargi 

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie z dnia 27 

kwietnia 2016 r.  

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. /22/ 860-70-86 

Inne informacje  

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do ustalenia uprawnień i realizacji świadczeń. 

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej 

prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Pani/Pan wystąpi. 

2. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie 

będą podlegały personalizacji ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

……………………………………………………………… 
                                                                                     czytelny podpis osoby informowanej            

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
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