
Projekt: XI/81 

UCHWAŁA NR ....................  

RADY MIASTA RADYMNA 

z dnia .................... 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 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 Radymna uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Określa sie wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymno .  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego   

  

                         

     Przewodniczący 

Rady Miasta Radymna 

     Andrzej Pacek 

 

 

UZASADNIENIE 

do uchwały Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie przyjęcia wzoru wnioski 

 o wypłatę dodatku energetycznego 

 

 

Zgodnie z art. 5d 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 ww. ustawy nowy ust. 2 nałożył na Radę Gminy obowiązek określenia 

w drodze uchwały wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Wobec powyższego 

podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 



   

Załącznik do Uchwały 

Nr………….Rady Miasta 

Radymna z dnia………. 

 

(Wzór) 

Wniosek o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 

1.Wnioskodawca………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko 

PESEL 

 

 

           

 

2.Adres 

Zamieszkania…………………………………………………………………………… 

Ulica i nr.domu 

37-550 Radymno 

3.Liczba osób w gospodarstwie domowym……………………………………………… 

4.Liczba osób w gospodarstwie domowym uległa zmianie w stosunku do liczby osób 

wykazanej we wniosku o przyznanie dodatku  mieszkaniowego  

Tak 

Nie 

5.Przyznany dodatek energetyczny proszę przesyłać na wskazany poniżej rachunek bankowy 

1 Imię i nazwisko właściciela konta 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Nr. rachunku bankowego 

 

 

 

                         

 

2 Na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym jest zawarta umowa 

kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej 

 

Nr. rachunku 

 

 

                         

 

 

 

Oświadczam, że załączona do wniosku umowa kompleksowa/umowa sprzedaży energii 

elektrycznej nadal obowiązuje 

Do wniosku dołączam: 

1kopię kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym (oryginał do wglądu) 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 

 

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

             data i podpis wnioskodawcy             data i podpis przyjmującego 

  



Klauzula informacyjna w sprawach związanych z przetwarzaniem danych dotyczących 

dodatków energetycznych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE 

L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej z siedzibą w Radymnie przy ul. Lwowskiej, reprezentowany przez 

Kierownika. Z administratorem można kontaktować się e-mailowo: 

mopsradymno@wp.pl lub mops@radymno.pl  lub pod nr telefonu: 16 628 273 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za 

pomocą poczty elektronicznej (adres mailowy iod@radymno.pl)  

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO  w celu realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, ustawa z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego  oraz w celu archiwalnym 

zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane konieczne do 

rozpatrzenia wniosku są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych 

postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, 

w celu przyznania dodatku energetycznego.  

4. Podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6.ust.1 lit. c, e oraz art. 9 ust.2 lit. b, h RODO. 

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz 

podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej,  

6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jedynie w celach archiwalnych, przez 

okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

8. Przysługuje Państwu, na warunkach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych, 

prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku 

gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych  

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

e)     prawo do przenoszenia danych  

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jeżeli nie podasz swoich 

danych, nie będziemy mogli rozpatrzyć Twojego wniosku.   

11.  Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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