
 
 

WNIOSEK 
o przyznanie dodatku energetycznego 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko   

Numer PESEL 
  

Adres zamieszkania 

Miejscowość 
  

Ulica 
  

Nr domu/ nr lokalu 
  

Kod pocztowy 
  

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

2. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 


Wypłata na wskazany poniżej rachunek bankowy                                                                                           
Nr rachunku   



 Wypłata w kasie 

3. WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, 

której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180, z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy 

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej. 

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 powyższe dane są prawdziwe, 

 mam przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180, z późn. zm.)                                                                                          

od ………………………...…..…. do ……………………..………                                                                                                         

decyzja znak: ………………………………………....... z dnia ...................................., 

 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 przedsiębiorstwem energetycznym jest obowiązująca. 

     



 
 
 

Do wniosku dołączam kopie umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) 

lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) zawartą z 

przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu). 

 

   ………………………………………… 

   (data i podpis wnioskodawcy) 

…………………………………………………………………   
(data i podpis pracownika przyjmującego wniosek)   

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim,  

który reprezentuje Kierownik Ośrodka. Dane kontaktowe: ul. Bialska 6A, 

21-505 Janów Podlaski, tel. (83) 341 30 73, e-mail: gopsjanow@op.pl. 

2. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie 

działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: 

iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 83 341 30 73. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych „RODO” w celu przyznania dodatku energetycznego. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 755, z późn. zm.); ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 180, z późn. zm.); ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2096, z późn. zm.). 

5. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celu, Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, 

które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej (m.in. INFO-R Spółka Jawna Kuc Urszula, Kuc Rafał, ul. Cieszyńska 25, 43-430 

Skoczów). 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania 

dodatku energetycznego. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać profilowaniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak rozpatrzenia wniosku w sprawie dodatku energetycznego. 

10. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii, prostowania swoich danych, 

ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z 

RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

 

.............................................. 

(data i podpis osoby informowanej) 


