
UCHWAŁA NR VIII/71/19
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie 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 2019 r. 
poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 755) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

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

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Czerniejewie 

Data wpływu /nr wniosku: 

WNIOSEK 

o wypłatę dodatku energetycznego  

począwszy od miesiąca …………………… 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

IMIĘ I NAZWISKO 

PESEL
            TELEFON 

MIEJSCE  
ZAMIESZKANIA  

ILOŚĆ OSÓB W GOSPDARSTWIE DOMOWYM:       1        2,   3,   4        5,   6,   7,   8,   9,    i więcej   
                                                                                                                       (właściwe zakreślić) 

 

FORMA PRZEKAZYWANIA ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznaczyć 
odpowiednie) 

Numer konta osobistego wnioskodawcy  

                           

 

Odbiór w Kasie Banku Spółdzielczego w Czerniejewie 

                           
INFORMACJA! NIEZREALIZOWANE ŚWIADCZENIA BĘDĄ WYPŁACANE ZGODNIE Z OSTATNIĄ WSKAZANĄ PRZEZ KLIENTA FORMĄ 
WYPŁATY  

POTWIERDZAM PRZYJECIE I SPRAWDZENIE POD WZGLĘDEM FORMALNO-
PRAWNYM 

WNIOSKU ORAZ WYSZCZEGÓLNIONYCH DOKUMENTOW 

 

 

……………………………………………………. 

Data, podpis pracownika M-GOPS w Czerniejewie 

…………………………… 

Podpis wnioskodawcy 
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 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; 

 

 

 

 

………………………………..…………………………………… 

      ( Data,  podpis wnioskodawcy 

 

 

POUCZENIE 

Do wniosku należy dołączyć: 

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

 

W związku z tym, iż dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której 
przyznano dodatek mieszkaniowy, termin załatwienia niniejszego wniosku zostaje przesunięty do czasu ustalenia 
uprawnień do dodatku mieszkaniowego.  

Warunki uprawniające do uzyskania dodatku energetycznego: 

- 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, 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. 

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Czerniejewie z siedzibą w Czerniejewie ul. Poznańska 8 , 62-250 Czerniejewo , tel. 61 429 13 16 mail: 
mgops@czerniejewo.pl  

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych M-
GOPS w Czerniejewie, którą jest spółka Leśny & Wspólnicy Sp. z o. o., w której jako osobę kontaktową 
wyznaczono Łukasza Gąsiorek, z Inspektorem można się skontaktować e-mail: iod@lesny.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 

a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa; 

b. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 
przetwarzające). 
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5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej 
celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 
dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania 
danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 
przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania 
administracyjnego czy archiwizacji). 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

a. warunkiem prowadzenia sprawy w Miejsko – Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej 
w Czerniejewie wynika z przepisów prawa; 

b. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Czerniejewie 

2. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 
profilowaniu. 

 

 

 

………………………………..…………………………………… 

      ( Data,  podpis wnioskodawcy 
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/71/19

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 maja 2019 r.

Zgodnie z art. 5d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne, dodatek energetyczny
przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii
elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wprowadzony do art. 5d ww. ustawy nowy ust. 2 nałożył na Radę gminy obowiązek określenia w drodze
uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
w dniu 22 maja 2019 roku, na którym uzyskał pozytywną opinię.
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