
UCHWAŁA Nr 180/XXIV/21
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 30 marca 2021 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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 i 1378) w związku z art. 5 d ust 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz U z 
2020 r. poz 833) Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

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

 

Przewodnicząca Rady

mgr Iwona Choła
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                                                                                 Wniosek 

                                               o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 

1. Wnioskodawca  ................................................................................................................................................. 
                                                                              (imię i nazwisko)                                                               
 

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

3. Liczba osób w  gospodarstwie domowym ............................... 

 

       Oświadczam, co następuje: 

 

- powyższe dane są prawdziwe; 

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

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

- umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym 

jest  obowiązująca; 

- zgodnie z Rozporządzeniem 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 rozporzadzenie o 

ochronie danych "RODO") oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018 

r. poz.1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Poczesna, w 

celu realizacji niniejszego wniosku, oraz zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach. 

 

 

      Do wniosku dołączam:                                                                                                            
 

- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą 

  energetycznym 

- inne ( wymienić).................................................................................................................................................. 

 

                                OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI 

 

                  Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać (właściwe zaznaczyć): 

                  - Na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

                     Nr rachunku: 

 

                          

 

Nazwa banku:____________________________________________________________________________ 

 

                 - Do odbioru w kasie Urzędu Gminy Poczesna 

 

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

                                                                                                                       ( data i podpis wnioskodawcy) 

      

 

 

 

  

                                                         Klauzula informacyjna 
 

Załącznik do uchwały Nr 180/XXIV/21

Rady Gminy Poczesna

z dnia 30 marca 2021 r.

Id: E75C1677-59D8-4283-B4AC-1DB0ECC47246. Podpisany Strona 1



Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejsiego 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 jako RODO) informujemy o 

zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych 

przysługujących na gruncie RODO: 

 

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Gmina Poczesna reprezentowana przez Wójta 

Gminy Poczesna, z siedzibą 42-262 Poczesna ul. Wolności 2. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres    

e -mail: abi@poczesna.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Gminy ( art. 6 ust.1 

lit. C RODO) wynikających z ustawy Prawo energetyczne. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będa przetwarzane przez okres niezbądny do realizacji celów  określonych powyżej, a 

po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa zgodnie  z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami 

rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. W granicach określonych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych  oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i przenoszenia. 

Jeżeli przetważanie danych osobowych odbywa się  na podstawie zgody, posiada Pani/Pan także prawo 

wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego 

dokonano  na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania; 

w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe bądzie procedowanie sprawy, w której 

Pani/Pana dane osobowe są wymagane. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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