
Zgorzelec, dnia……………………… 
 

WNIOSEK 
o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego        

              

1. Wnioskodawca: ……………………………………………………………………….…………… 
                   Imię i nazwisko   

 PESEL 

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

3. Jednocześnie świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia wynikającego z art. 233 Kodeksu karnego, który za składanie 

fałszywych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, że: 

a) przyznano mi dodatek mieszkaniowy decyzją nr ……………………….…………..  

z dnia ………..........................….. na okres od……………………………………........……… 

do………………………………………….., 

b) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 

c) jestem stroną umowy kompleksowej/ umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

która obowiązuje na dzień składania wniosku, 

d) liczba osób w moim gospodarstwie domowym: …………………………………, 

e) liczba osób w moim gospodarstwie domowym uległa zmianie w stosunku do  

liczby osób wykazanej  we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego      

   TAK        NIE 

4. Przyznany dodatek energetyczny proszę przesyłać na wskazany poniżej rachunek 
bankowy: 

a)  Na moje konto osobiste w banku……………………………....………………………...… 
          

 
b) Na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym jest zawarta 

umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej. 
Nr ewidencyjny ……………………….…………………..……..  
Do wniosku  dołączam kopię rachunku lub faktury za ostatni okres rozliczeniowy za 
energię. 

         

           



 

5. Do wniosku dołączam: 
a) kserokopię umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu) w dniu………………….…………….  

b) …………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

c) ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 

 

 

      ………………………………….…………………   
              data i podpis wnioskodawcy               

 

       ………………………………………….………… 
               data i  podpis przyjmującego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               KLAUZULA INFORMACYJNA  
 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2018 r. poz. 1000 
z późn. zm.) art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), 
informuję, iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu z siedzibą w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec,  
adres e-mail: gopszgorzelec@wp.pl tel.75 77 52 667 . 

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : Tomasz Kowalczyk - w celu kontaktu  
z w/w osobą można skorzystać z opcji korespondencji mailowej na adres: 
iod@gmina.zgorzelec.pl,  oraz pod  nr tel. 75 77 214 40 (w godzinach 8.00-15.00).  

 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1a 
lub 1c RODO w związku –  

o Ustawa z dnia 21 czerwiec 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2019 r., poz. 
2133 z późn.zm.). 

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755  
z późn.zm.). 

o Ustawa z dnia 14 czerwiec 1960 r. KPA (Dz.U. 2020 r., poz. 256 z późn.zm.). 

 Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie  
i w granicach obowiązujących przepisów prawa.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji 
kancelaryjnej dla organów gminy – okresu zawartego w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)  wobec przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli 
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego 
rozporządzenia RODO. 

 Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do 
realizacji zadań przez jednostkę organizacyjną Gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Zgorzelcu. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 


