PESEL
Nr umowy z
zakładem
energetycznym

WNIOSEK
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
1. Wnioskodawca :………………………………………………………………………...
imię i nazwisko

2. Adres zamieszkania……………………………………………………………………..
Adres zameldowania…………………………………………………………………….
Telefon ………………………………………………………………………………..
3. Liczba osób w gospodarstwie domowym: …..……..
4. Dodatek mieszkaniowy przyznany od …………………

do ……………………….

w wysokości……………………. złotych w gospodarstwie ………….. osobowym.
5. Załączniki do wniosku:
a) kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
( oryginał do wglądu)

b) rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną ( tylko w przypadku wyboru
płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę
kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

c) decyzja o przyznanym dodatku mieszkaniowym (oryginał do wglądu)
6. Sposób przekazania zryczałtowanego dodatku energetycznego:
a) Kasa Urzędu Miejskiego
b) konto osobiste numer – nazwa banku …………………………………………..

c) rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę
kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.
– nazwa banku …………………………………………..

Oświadczenie dotyczące osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym
Lp.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Pesel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

……………………………………..
podpis wnioskodawcy

Warunki uprawniające do uzyskania dodatku energetycznego
1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj.
osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21
czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966), która jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
2. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca
stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

Składając osobiście niniejszy wniosek oświadczam, że zostałam(łem) uprzedzona(y) o
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego i potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

Podpis wnioskodawcy
i data złożenia wniosku:
…………………………………………………….

Podpis przyjmującego wniosek………………………………..

…………………………………….
(pieczątka Departamentu Społecznego)
Zgodnie z art. 24 ust.1 i art.32 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) i n f o r m u j e m y, że:
-

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski z siedzibą w Elblągu, ul.

Łączności 1
-

przetwarzanie danych osobowych będzie służyło celom związanym z udzieleniem pomocy

Pani/Panu lub rodzinie i w tym też celu dane będą przekazywane innym podmiotom realizującym
zadania Urzędu Miejskiego
-

ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo uzyskania informacji o

źródle, z którego dane pochodzą oraz prawo żądania uzupełnienia danych, ich uaktualnienia lub
sprostowania
- podanie danych osobowych jest dobrowolne
……………………………..

………………………………………..

(data)

(podpis pracownika)

……………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, ze zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 i art.27 ust 2 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926, ze zmianami)
wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski, tj. zbieranie, utrwalanie,
przechowywanie, zmienianie i opracowywanie.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom
realizującym zadania Urzędu Miejskiego, a także policji, sądom, prokuraturze, ZUS i Wydziałowi
Spraw Mieszkaniowych oraz MOPS.

Elbląg, dnia……………………………

…………………………………………………
(podpis osoby składającej oświadczenie)

