
UCHWAŁA NR XV/101/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie zmiany wzoru wniosku o wy płatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 755) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XIV/86/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 
2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego otrzymuje brzmienie 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dari.
Artur Mieć:

nuśz 
ćznikowski
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Załącznik do Uchwały Nr XV/101/2019 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 25 października 2019 r.

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego

1. DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko: Imię:

Data urodzenia: PESEL:
Kod pocztowy: Miejscowość:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Liczba osób w gospodarstwie domowym:

2. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO
O - na rachunek bankowy Pani/a..............................................................................................................

Do wniosku załączani:
- Umowę kompieksową/umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym.
Data:...................................................... Podpis wnioskodawcy:.............................................

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Oświadczam co następuje:
- jestem stroną obowiązującej umowy kompleksowej/ umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej

z przedsiębiorstwem energetycznym,
- przyznano mi dodatek mieszkaniowy.

Data:

Data wpływu:

Podpis wnioskodawcy

Podpis przyjmującego:
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W MAKOWIE MAZOWIECKIM

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, 
adres: ul. Polna 1, 06-200 Maków Mazowiecki;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

;mops@makowmazowiecki.pl
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na 
rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją 
usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, 
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania 
danych będzie nierozpatrzenie wniosku;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Zapoznałem/łam się z powyższą treścią przyjąłem/ełam do wiadomości 

data i czytelny podpis osoby podpisującej klauzulę informacyjną
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XV/101/2019 

RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie zmiany wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Od 17 czerwca 2019 r. obowiązuje art. 5d ust.2 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 r. 
poz.755) w brzmieniu: „Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego”. Ze względu na określenie zbyt szerokiego zakresu informacji ujawnionych we 
wzorze wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego należało dokonać zmian, 
wykluczając dane o składzie gospodarstwa domowego oraz zbędne oświadczenie o zamieszkaniu 
w miejscu wskazanym we wniosku.

Wobec powyższego przedkładam projekt przedmiotowej uchwały.

ZASTĘPC ; /BURMISTRZA

Wanda Dąbrowska




