
UCHWAŁA X/75/2019
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 18 czerwca 2019 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 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, poz. 730) Rada Gminy Olszanka uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik do uchwały Nr X/75/2019

Rady Gminy Olszanka

z dnia 18 czerwca 2019 r.

WNIOSEK
o wypłatę dodatku energetycznego 

I. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

Proszę o przekazywanie wypłaty przysługującego mi dodatku energetycznego na konto bankowe:

Wnioskodawcy                        Pełnomocnika*                      Osoby upoważnionej**

Nazwisko i imię: 

Nr rachunku 
bankowego: 

II. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
-kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym

-* pełnomocnictwo

-** upoważnienie do pobierania świadczenia

III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że:
1)informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,
2) załączona do niniejszego wniosku umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem 
energetycznym jest aktualna,
3)zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
4)został mi przyznany dodatek mieszkaniowy w okresie od ………………………do ………………………….
5)zostałem poinformowany, że przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, oraz że dane  te będą przetwarzane wyłącznie w celu ustalenia prawa i wypłaty dodatku 
energetycznego zgodnie z przepisami prawa – ustawą z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, ze zm.). Dane 
będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż określony przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego dodatku. 
Więcej informacji, w tym o przysługujących Państwu prawach, znajduje się w regulaminie zasad przetwarzania danych osobowych. 
Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach oraz na stronie 
internetowej ośrodka http://www.gopsolszanka.naszops.pl/n,informacja-rodo 

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

Pieczątka i podpis przyjmującego wniosek: Data i podpis wnioskodawcy:
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UZASADNIENIE

Ustawą 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), zmieniony został art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 755, poz. 730). W wyniku wprowadzonej zmiany
nałożono na radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie w/w uchwały.
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