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Poz. 7272
UCHWAŁA NR VIII/45/2019
RADY GMINY LUTOCIN
z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn.zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Wojciech Jakub Góralski
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Załącznik do uchwały nr VIII/45/2019
Rady Gminy Lutocin
z dnia 31 maja 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.

Ilość osób w gospodarstwie domowym:

OŚWIADCZENIE
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;
Do wniosku dołączam:

kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą
energetycznym (oryginał do wglądu).

kopię ostatniego rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną + oryginał do wglądu (tylko w przypadku
wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę
kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI
Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać:
□ na wskazany poniżej rachunek bankowy:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa banku ……………………………………………………………………………………………………
Właściciel rachunku ……………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko )
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………
□ W kasie Urzędu Gminy w Lutocinie, ul. Poniatowskiego 1.
□ Na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego:
nr………………………………………………………………………………………………………………...

1.

2.

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO
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 2018 r., poz. 756 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.
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.

Prawidłowość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Lutocin, dnia ……………………

………………………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy
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Oświadczenie
dotyczące osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym

Lp.

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
……………………………………………………
data i czytelny podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz.Urz. UE L Nr 119/1), zwane dalej RODO informujemy, iż:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin.
W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres
e-mail: lutocin@lutocin.i –gmina.pl lub listownie na adres: ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze w związku z realizowaniem zadań - art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
administracyjnym w przedmiocie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 10.04.1997 roku – Prawo energetyczne
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
1. podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia
danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych strona ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
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W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

………………………………………………………………
data i czytelny podpis wnioskodawcy

