URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

WGKMiOŚ- 56

Słupsk, dnia...........................

Prezydent Miasta Słupska
WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego
1.Wnioskodawca .............................................................................................................................
2. Nr PESEL.....................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania......................................................................................................................
4. Liczba osób w gospodarstwie domowym ....................................................................................
5. Czy pobiera Pan/Pani dodatek mieszkaniowy w dniu składania wniosku:
a) tak
b) nie*
6. Czy posiada Pan/Pani umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej
zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym na jej dostarczanie w miejscu Pani/Pana
zamieszkania:
a) tak
b) nie *
7. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem
świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
8. Sposób wypłaty dodatku energetycznego, zaznacz właściwe:
¤ wypłata do rąk własnych w kasie Urzędu Miejskiego
¤ przelewem na wskazane konto- nazwa Banku i nr rachunku bankowego …...............................
* (zaznacz właściwe)
Do wniosku załączam:
1. ….....................................................................................................
2. …....................................................................................................
......................................
(podpis wnioskodawcy)

........................................
(podpis przyjmującego)

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy. Urząd Miasta Słupska
nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawnych. Dane będą
przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
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