
UCHWAŁA NR 154/XXIII/21 
RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE 

z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) w związku z art. 5d ust. 2, ustawy z dnia 20 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 
z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086, 1378 i 1565; z 2021 r. poz. 234 i 255) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Sławomir Jan Misiewicz 
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..................................................…                                                              
nazwa organu                                                                                                             
........................................………...                                                                       ……………................. 
adres organu                                                                                                                       miejscowość i data

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego

1. DANE WNIOSKODAWCY:
...........................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

PESEL

...........................................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

................................................................................
(numer telefonu)

Liczba osób w gospodarstwie domowym: ......................................................................

2. Oświadczenie dotyczące osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym
1. ................................................... ................................. ..........................

(imię i nazwisko) (stopień pokrewieństwa) (data urodzenia)
2. ................................................... ................................. ..........................

(imię i nazwisko) (stopień pokrewieństwa) (data urodzenia)
3. ................................................... ................................. ..........................

(imię i nazwisko) (stopień pokrewieństwa) (data urodzenia)
4. ................................................... ................................. ..........................

(imię i nazwisko) (stopień pokrewieństwa) (data urodzenia)
5. ................................................... ................................. ..........................

(imię i nazwisko) (stopień pokrewieństwa) (data urodzenia)
6. ................................................... ................................. ..........................

(imię i nazwisko) (stopień pokrewieństwa) (data urodzenia)
3. Wnoszę o przekazywanie zryczałtowanego dodatku energetycznego*:

Na wskazany poniżej rachunek bankowy: ..........................................................

Nr rachunku: .......................................................................................................

Inna forma płatności ...........................................................................................
4. Oświadczenie

Oświadczam, co następuje:
1. powyższe dane są prawdziwe,
2. mam przyznany dodatek mieszkaniowy na okres od ................ do ..................
3. zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
4. zapoznałem/łam się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku

energetycznego,
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5. umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą
energetycznym jest obowiązująca,

W przypadku zmiany wysokości przyznanego świadczenia w związku z obowiązującymi
przepisami,  wyrażam  zgodę  na  zmianę  decyzji  zgodnie  z  obowiązującym  stanem
prawnym.

5. Do wniosku dołączam*:
 kopie umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub

umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) zawartą
z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu)

 inne ......................................................................................................

6. 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  21  czerwca  2001 r.  o  dodatkach mieszkaniowych,  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.

........................................................
(data, podpis wnioskodawcy)

.........................................................................................
(data i podpis pracownika przyjmującego wniosek)
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO – DODATEK ENERGETYCZNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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), informuję, że: 

1) Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  
w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1A, 18-200 Wysokie Mazowieckie,  tel. 862757458,  
e-mail: gops@gopswm.pl

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw
związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. Dane kontaktowe
inspektora ochrony danych: iod@gopswm.pl

3) Pana/Pani  dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  otrzymania  pomocy finansowej  o  charakterze
socjalnym - wypłata dodatku energetycznego. 

4) Pana/Pani  dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  ustawy  z  10  kwietnia  1997  r.  Prawo
energetyczne; ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; ustawy z 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego.

5) Pana/Pani  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  upoważnionych  pracowników  administratora
danych osobowych.

6) Pani/Pana dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający  z  przepisów  prawa,  w
szczególności  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w sprawie  organizacji  i  zakresu  działania
archiwów zakładowych.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia
danych,  ograniczenia  przetwarzania,  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania danych. 

8) W przypadku powzięcia  informacji  o  niezgodnym z  prawem przetwarzaniu  danych  osobowych  w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9) Podanie  Pani/Pana  danych  osobowych   jest   wymogiem  ustawowym,  niezbędnym  do
wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na  administratorze.  Niepodanie  danych  osobowych
będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

10) Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  trzecich  i  udostępniane  organizacjom
międzynarodowym.

11) Przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie
decyzji, ani profilowanie.
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