
                                                    Załącznik do uchwały nr IX/82/2019 

Rady Miejskiej w Drzewicy  

 z dnia 11 czerwca 2019r. 

 

 

 

                     WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO 

1.  DANE ORGANU PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE DODATKU 

ENERGETYCZNEGO 

 

 ………………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

2. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię 
 

Nazwisko Data urodzenia 

 

Adres zamieszkania:                         

                               kod pocztowy                                          miejscowość: ........………………… 
                                                     └──┴──┘─└──┴──┴──┘  

                               ulica: ……………………………….… nr domu ……  nr mieszkania …...… 

 

 

 

3. SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy -  …………….. 

 

 

 

4. OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, co następuje: 

1. powyższe dane są prawdziwe; 

2. mam przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego: (decyzja nr ………………………..........................                 

z dnia…………………….…. na okres od ……….……………… do…………………...); 

3. jestem stroną umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej* zawartej  

z przedsiębiorstwem energetycznym, przedłożona umowa jest obowiązująca; 

4. zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

5. zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego; 

*niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego 

oświadczenia                                                               

     

 

 

                                                                                        ………………………………….…….. 
                                                                                                              (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 



 

5. FORMA REALIZACJI DODATKU ENERGETYCZNEGO 

Dodatek energetyczny proszę przekazywać*: 

 

 na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

 

Nr rachunku: 

                          

 

 w formie gotówki (do odbioru w banku) 

 
* zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X” tylko w jednym polu 

 

6. ZAŁĄCZNIKI 

Do wniosku dołączam: 

      1. Kopię umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej*. 

      2. …………………………………………………………………………………. 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 
Zostałem/am poinformowany/a, że administratorem danych osobowych jest Kierownik  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzewicy. Przetwarzanie danych osobowych podanych we 

wniosku jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i e 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 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) związanego z ustaleniem prawa 

do zryczałtowanego dodatku energetycznego wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: 

www.drzewica.pl. 

 

 

………………………………….…….. 
                                                                                                           (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 


