
UCHWAŁA NR X/74/2019
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. 
z dnia 2019.03.15) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.755 t.j. 
z dnia 2019.04.25), Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5d ustawy - Prawo energetyczne, zryczałtowany dodatek energetyczny jest rekompensatą kosztów 
opłat ponoszonych za energię elektryczną. Przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, 
której przyznano dodatek mieszkaniowy. Dotychczas wniosek o dodatek energetyczny nie był ściśle określony. 
Wraz z wejściem w życie ustawy sektorowej obowiązek określenia formularza wniosku o dodatek energetyczny 
został przerzucony na Gminy. Gminy zyskały kompetencje do ustalenia w drodze uchwały wzoru wniosku, 
będącego podstawą do ubiegania się o dodatek energetyczny. 
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Załącznik  
do uchwały nr X/74/2019 

Rady Gminy Drawsko 
z dnia 29.08.2019 r. 

 
 

WNIOSEK O WYPŁATĘ  DODATKU ENERGETYCZNEGO 
( wzór ) 

 

1. Dane Wnioskodawcy: 
 
 

                       

( Nazwisko ) 

 
 

                       

( Imię ) 
 

2. Adres zamieszkania: 
 
 

                       

( Miejscowość, kod pocztowy ) 

 
 

                       

( Ulica, nr domu )  
 

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym  _ _ 
 

4. Obecnie posiadam prawo do dodatku mieszkaniowego ( nr decyzji ) ……………………………………… 
 

5. Przyznany dodatek energetyczny chcę otrzymać w formie: 
 

1) gotówkowej   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2) przelewem na wskazany rachunek bankowy Nazwisko i imię właściciela konta: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

                         

 
 

6. Do wniosku dołączam: 
1) Kopię umowy kompleksowej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym 
2) Inne ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
7. Oświadczenie: 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 
Jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 
przedsiębiorstwem energetycznym, która jest umową obowiązującą. 
Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
 

 
 
 
 ………………………………………………                                                  ……………………………………………….. 

( Miejscowość, data )      ( podpis wnioskodawcy ) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

  
W związku z realizacją wymogów 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 r.), Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Drawsku informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Drawsku jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko. 

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony Pani/Pana danych 
osobowych i realizacji praw za pomocą adresu e-mail: iodo@gops.gminadrawsko.pl lub listownie na 
adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, ul. 
Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko; 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 
upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub dobrowolne, jeżeli wynika z Pani/Pana 
zgody. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną i przepisami o archiwizacji dokumentów 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 
9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania do, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych  w dowolnym momencie, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawy 
zgody 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Drawsku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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