
Uchwała Nr VII/41/2019
Rady Gminy Świedziebnia
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego 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), art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 755 i poz. 730) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia.

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

 
Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 
(art.5d ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne). 

WNIOSEK 
o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko: Imię: Numer telefonu: 

PESEL:            

2. ADRES ZAMIESZKANIA 

Ulica:  Nr domu: Nr lokalu: 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

 

3. ILOŚĆ OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO: 

 

4. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO 

Przyznany dodatek energetyczny  proszę przesyłać na wskazany rachunek bankowy: 

                          

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 
Oświadczam, że: 
- przyznano mi dodatek mieszkaniowy, 
- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym, 
- zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić Urząd Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowią 
podstawę  ubiegania się o dodatek energetyczny (np. zmiana miejsca zamieszkania, rozwiązanie 
umowy z przedsiębiorstwem energetycznym). 
 
Data: 
 

Podpis wnioskodawcy: 

Podpis przyjmującego:  
 

Pieczątka wpływu: 

Załącznik do uchwały Nr VII/41/2019

Rady Gminy Świedziebnia

z dnia 27 czerwca 2019 r.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO 
 

Na podstawie 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 
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Świedziebnia (adres: Świedziebnia 92A,            
87-335 Świedziebnia, tel. 56 49 384 60, e-mail: gmina@swiedziebnia.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 
adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania i wypłacania dodatku 
energetycznego, a także ewentualnego dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych środków, jak 
również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 
lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO). 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 
na podstawie przepisów prawa.  

 
……………………………………

(podpis wnioskodawcy) 
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UZASADNIENIE

Zgodnie ze zmienionym art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) rada gminy określa w drodze uchwały wzór wniosku o wypłatę

dodatku energetycznego.

Powyższy przepis został zmieniony przez art. 39 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie

niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 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). W związku z powyższym w celu umożliwienia przyjmowania

wniosków oraz dalszej wypłaty dodatku energetycznego mieszkańcom, spełniającym wymogi formalne do

jego otrzymania, podjęcie w/w uchwały jest konieczne.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski
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