
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 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, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1523, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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nr sprawy: 

nr wniosku: 

Załącznik do Uchwały Nr ... 
Rady Miejskiej w Bytomiu 
z dnia ..................... 2019 r.  

 
Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom 

 

Dział Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów 
ul. Łużycka 12, 41-902 Bytom 

 

tel. 32 388-86-30 ; faks 32 281-80-93 ; e-mail: sd@mopr.bytom.pl 
 

 

Adnotacje urzędowe: 

 
WNIOSEK 

o przyznanie dodatku energetycznego 
 

1. Wnioskodawca…………………………………………………………………....... 
   (nazwisko i imię) 

 
PESEL: 

 
2. Adres zamieszkania………………………………………………………………… 

                                                                                       Telefon kontaktowy............…............... 

3. Oświadczam, że: 

1) moje gospodarstwo domowe składa się z ……… osoby/osób; 
2) jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym; 
3) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 
4. W przypadku  przyznania mi dodatku energetycznego proszę o dokonanie przelewu na  

rachunek bankowy nr: 
 

                          

 
Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 
 

(czytelny podpis wnioskodawcy)          (data i podpis osoby przyjmującej) 
 

POUCZENIE 
 
W celu rozpatrzenia wniosku niezbędne jest dołączenie kopii umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 
elektrycznej. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO 
 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Bytomiu jest Dyrektor Ośrodka. Dane kontaktowe: 41-902 Bytom, ul. Strzelców 
Bytomskich 16, e-mail: sekretariat@mopr.bytom.pl, tel. 32/388-67-40, fax 32/281-80-93. 

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, 
tel. 32/388-67-37, e-mail: iod@mopr.bytom.pl. 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przyznanie i wypłacenie dodatku 
energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ustawy Prawo energetyczne, 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO. 

4. Dane osobowe przetwarzane przez MOPR w Bytomiu mogą być udostępniane innym organom 
państwowym i samorządowym (takim jak: sąd, policja, organy innej gminy) tylko i wyłącznie 
wtedy, gdy istnieje podstawa prawna wyrażona ustawą lub innym aktem prawnym,  
np. umową o powierzeniu przetwarzania danych. 

5. Administrator danych nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że będzie tego wymagało wypełnienie 
obowiązujących przepisów prawa w związku z zaistniałym wydarzeniem nadzwyczajnym jak 
również nie stosuje profilowania. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny i określony przez rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku energetycznego. 

7. Przez cały okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez MOPR w Bytomiu, 
w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych oraz ich 
sprostowania, usunięcia, żądania zaprzestania przetwarzania danych, ograniczenia ich 
przetwarzania, możliwość wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22/531-03-00,  
fax. 22/531-03 01. 

9. Podanie danych jest dobrowolne w celu wnioskowania o świadczenie. W przypadku niepodania 
danych, nie będzie możliwe zrealizowanie wypełnienia ustawowego obowiązku wynikającego  
z przepisów prawa.  

 
 

                                                 Zapoznałam/em/ się …………………………………………  
                                                                                                   (data, czytelny podpis) 
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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),
opublikowaną w Dz. U. z 2019 r. poz. 730, zmieniony został art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.).

Przepis art. 5d ust. 2 ww. ustawy zobowiązuje radę gminy do określenia, w drodze uchwały, wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
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