
UCHWAŁA NR X/73/19
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE

z dnia 4 czerwca 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 Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk
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Załącznik  
do Uchwały Nr X/73/19 
Rady Miejskiej w Oleśnie  
z dnia 4 czerwca 2019r. 

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
ul. Jaronia 2 
46-300 Olesno                                                                                                       
 

 
 

 
WNIOSEK 

o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 
 

1.  Wnioskodawca:  
  (imię i nazwisko) 

 

2.  Adres zamieszkania:  
  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

3. PESEL:            

 

4.  Ilość osób w gospodarstwie domowym:  
   

OŚWIADCZENIE 
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; 

 
 

Do wniosku dołączam: 

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

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
 
 
 
 
 

nazwa 

banku:……………………………………………………………………………………………………… 
nr konta: 

                          
 

 

 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

 
 
 

 

   
(podpis przyjmującego)  (podpis wnioskodawcy) 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” 

 

1. 
Tożsamość i dane kontaktowe 
administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie przy ul. Jana 
Nikodema Jaronia 2. 

2. 
Dane kontaktowe inspektora ochrony 
danych  

Inspektor Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Oleśnie, e-mail: iod@ops.olesno.pl, 46-300 Olesno ul. 
Jana Nikodema Jaronia 2. 

3. Cele przetwarzania danych osobowych 
Celem przetwarzania danych osobowych jest ustalenie  
i wypłacenie dodatków energetycznych, a także 
dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych. 

4. Podstawy prawne przetwarzania  

Art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia 2016/679 oraz ustawa 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 755); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2096 z późn. zm.); ustawa z dnia 14 lipca 1983 r.  
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.). 

5. 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie prawnie uzasadnionych 
interesów administratora lub strony 
trzeciej 

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony 
trzeciej takie jak: dochodzenie należności, ochrona 
roszczeń, badania naukowe, badania statystyczne. 

6. 
Informacje o odbiorcach danych 
osobowych lub o kategoriach odbiorców, 
jeżeli istnieją 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane 
współadministratorom, podmiotom, którym powierzyliśmy 
przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów,  
a także innym podmiotom i instytucjom z mocy prawa. 

7. 
Okres, przez który dane osobowe będą 
przechowywane, a gdzie nie jest 
możliwe, kryteria ustalenia tego okresu 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustalenia 
celu ich przetwarzania, nie dłużej niż 5 lat od dnia 
zaprzestania wypłacania dodatku energetycznego. 

8. 
Informacje o prawach przysługujących 
osobie, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych 
oraz ich sprostowania, w przypadku ustalenia celu dla 
którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania 
przetwarzania. 

9. 
Informacje o prawie wniesienia skargi do 
organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.  

10. 

Informacje, czy podanie danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym 
lub umownym lub warunkiem zawarcia 
umowy oraz czy osoba, której dane 
dotyczą, jest zobowiązana do ich 
podania i jakie są ewentualne 
konsekwencje niepodania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do 
realizacji spraw z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Oleśnie. W przypadku nie podania danych nie będzie 
możliwe uzyskanie przedmiotowej pomocy przewidzianej 
prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi 
Pani/Pan wystąpi. 

11. Inne informacje 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie 
będą podlegały personalizacji oraz zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 

 

 
 
 

………………………………………………. 
(data i czytelny podpis osoby informowanej ) 

 

Id: CB4E914D-7587-444D-B590-C3DA3AB514E8. Podpisany Strona 2

mailto:iod@ops.olesno.pl



