
UCHWAŁA NR IX/64/2019
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie określenia wzoru  wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 5d ust. 2 ustawy    z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 755 zm.: Dz. U. 
z 2019 r. poz. 730), po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki Społecznej, Rada Miejska w Tczewie

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Zenon Drewa
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Załącznik do uchwały Nr IX/64/2019

Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 30 maja 2019 r.

WNIOSEK  O  WYPŁATĘ
DODATKU  ENERGETYCZNEGO

1. DANE  WNIOSKODAWCY
Nazwisko: Imię:
Data urodzenia: Numer telefonu (dobrowolnie): 
Adres zamieszkania:
Liczba osób w gospodarstwie domowym                         w tym:
Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia
1) wnioskodawca -
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

2. OŚWIADCZENIE  WNIOSKODAWCY
1.Przyznano mi dodatek mieszkaniowy na okres od ……………………….. do ………….………..…..;
2.Jestem stroną umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej                                   
z przedsiębiorstwem energetycznym; 
3.Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

3. ZAŁĄCZNIKI
1.Kopia umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej                               
z przedsiębiorstwem energetycznym

Tczew, dnia Podpis wnioskodawcy:

Data wpływu i podpis przyjmującego: ADNOTACJE  URZĘDOWE:
Dodatek mieszkaniowy przyznany na okres:

od ……………………………. do …………………………..

decyzją numer: ……………………………………………….

dla …..……………..osobowego gospodarstwa domowego.

Kwota dodatku energetycznego: …………………………....

Sporządził:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                       
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, 
Gmina Miejska Tczew informuje, że:
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1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą przy 
Placu Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110

2. Inspektor ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Miejskiej Tczew- p. Adrianą 
Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:  inspektor@um.tczew.pl   oraz 
numerem telefonu: 696 011 969

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie przyznania 
dodatku energetycznego, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe nie będą przekazane innym podmiotom.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

1) dostępu do danych osobowych,

2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualne lub nieprawdziwe,

3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w Gminie Miejskiej 
Tczew Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. Profilowanie

Ponadto informujemy, że Gmina Miejska Tczew nie przetwarza danych osobowych w trybie 
zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.

Zapoznałam/em się:

data i podpis                   ………………………………..……………………………………..
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Uzasadnienie

W dniu 04.05.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 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 95/56/WE. (Dz. U. z 2019 r. poz. 730). Art. 39 cyt. ustawy wprowadził
zmiany do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 755 zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 730). W artykule tym określono, iż wzór wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego ustala, w drodze uchwały, rada gminy.

Prezydent Miasta przedkładając projekt niniejszej uchwały ma na względzie określenie wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Przedstawiony w projekcie uchwały wzór wniosku stanowi wypełnienie obowiązku zapisanego
w art. 5d ust 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.

  

Z-ca Prezydenta Miasta

Adam Urban 
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