
 

 

UCHWAŁA NR IX/71/2019 

RADY MIASTA JORDANOWA 

z dnia 25 września 2019 roku 

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

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

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa. 

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa 

mgr Konrad Turchan 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 października 2019 r.

Poz. 6955



Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr IX/71/2019 Rady Miasta Jordanowa   
z dnia 25.09.2019 r. 

 
 

 
 
 
 

Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie 

 
 
 
 
 

Data wpływu do organu  / wypełnia organ przyjmujący wniosek/ 

 
 

WNIOSEK 
o wypłatę dodatku energetycznego 

 

 
1. Dane osoby ubiegającej się: 

Imię 
 

Nazwisko 
 

PESEL 
 

          
 

Telefon 

  

Miejsce zamieszkania 

Miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
ul. ………………………………………………………………   nr domu …………    nr mieszkania…………… 

 
 
2. Wnoszę o przyznanie dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego*) 

a) prowadzonego przez osobę samotną 

b) składającego się  z  2 do 4 osób 

c) składającego się z co najmniej 5 osób 

 
 
3. Do wniosku dołączam*) 

a) kopię umowy kompleksowej (oryginał do wglądu) 

b) kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał 
do wglądu) 

c)  inne / nazwa umowy/ 

 
*)……………….. 
Właściwe zaznaczyć 
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4. 
 

oświadczam   co następuje: 

a) zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego 

b) został mi przyznany dodatek mieszkaniowy w okresie  od ………………… do ……………………. 

c) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej wskazanym w pkt 1 wniosku 

d) umowa kompleksowa* / umowa o świadczenie usług przesyłowych  i sprzedaż energii 

elektrycznej*  zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym  o numerze …………………………... 

………………………….……………. z dnia  ……………………………….. jest nadal umową 

obowiązującą.  

*)……………….. 
Właściwe zaznaczyć 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY WYPŁACANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 

Dodatek energetyczny proszę przekazywać: 

 na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

Nazwisko i imię właściciela/współwłaściciela konta : 

Adres właściciela/współwłaściciela konta: 

Nr rachunku: 

                                 
 

Nazwa banku ……………………………………………………………...………………………….. 

   Odbiorę  w Kasie Urzędu Miasta Jordanowa,   ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów 

 
Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
………………………………………………………………. 

( data i czytelny podpis osoby ubiegającej się) 

 

POUCZENIE 

I. WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 

1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, będącej stroną umowy kompleksowej 
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorcą energetycznym,  i która zamieszkuje w miejscu dostarczania 
energii elektrycznej. 

2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energi i 
elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d. 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne                          

3.      Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi: 
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób; 
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób. 

4. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do 
spraw energii, na podstawie art. 5c ust. 4. Ustawy- Prawo energetyczne 

5. Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod 
uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. 
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6. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem 
miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 

7. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego zostałem(łam) poinformowany                     
o możliwości 

a) czynnego udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem/łam się                                        
z materiałem dowodowym. 

b) wnoszę następujące uwagi ………………………………………………………………………………………………………… 
c)  nie wnoszę uwag przed wydaniem rozstrzygnięcia, 
d)  rezygnuję z przysługującego prawa wynikającego z art.10 k.p.a. 
e) W przypadku zgromadzenia przez organ dodatkowego materiału dowodowego w toku postępowania administracyjnego 
       o dodatkowym terminie zapoznania i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji strona zostanie poinformowana. 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jordanowie ( adres:  ul. 3 
Maja 2, 34-240 Jordanów, telefon kontaktowy:  18 26 75 573,e-mail: mops.jordanow@pro.onet.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania dodatku energetycznego  o którym mowa w  ustawie z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne      

4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  – zwanej dalej Ustawą.  

5) Państwa dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia dodatku energetycznego i przechowywane 
przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego dodatku,  
zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  archiwalnym i archiwach  oraz  wydanym  na jej podstawie:  
jednolitym  rzeczowym wykazie akt,  instrukcji kancelaryjnej i  instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt.   

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe 
– nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także 
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa  tj. Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, 
podmioty świadczące dla Administratora usługi prawne oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się 
interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. 

 
 

 

Wypełnia  organ  przyjmujący wniosek 

Nr decyzji przyznającej prawo 
do dodatku mieszkaniowego 

Okres przyznania 

Liczba osób              
w 

gospodarstwie 
domowym 

Uwagi  

 
 
 
 
 

   

 
………………………………………………………………. 

( data i czytelny podpis osoby  przyjmującej wniosek) 
 

Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa 
 
 

               mgr Konrad Turchan 
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