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Burmistrz Miasta Turku      Turek, ………………………………... 

Ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku energetycznego 

 
1.        Wnioskodawca 

                            

              Imię i nazwisko   

           PESEL 

2.       Adres zamieszkania:   62-700 Turek 

 

 

 

           Nr telefonu 

 

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym     __ __ 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam co następuje: 

 Powyższe dane są prawdziwe. 

 Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 Mam  przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o 

dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r., poz. 2133), w okresie od………………do……………... 

 Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest 

obowiązująca. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z 

przyznaniem zryczałtowanego dodatku energetycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781 ze zm.) 

 

 

 

4.  Oświadczenie dotyczące formy płatności 

 

Dodatek energetyczny proszę przekazywać: 
 

 Na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

 

Nazwisko i imię właściciela/współwłaściciela konta: 

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

 

Adres właściciela/współwłaściciela konta 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nr rachunku: 

                          

 

Na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę kompleksową lub umowę 

sprzedaży energii elektrycznej. 
 

Nr rachunku: 

                          

 
 

 

 

           

Ul.                   
Nr domu                    

i lokalu 
      

         

Załącznik do uchwały nr XXV/187/20 

Rady Miejskiej Turku  

z dnia 17 września 2020 r. 
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5.  Warunki uprawniające do uzyskania dodatku energetycznego 

 Zryczałtowany 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 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. 

U. z 2019r., poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarta z 

przedsiębiorcą energetycznym jest obowiązująca i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym 

dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku. 

 Wysokość dodatku energetycznego obowiązuje od dnia 1 maja danego roku do dnia 30 kwietnia roku następnego i jest 

ogłaszana w drodze Obwieszczenia Ministra Klimatu na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 833). 

 

6. Do wniosku dołączam: 

1. kopię umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym (oryginał do wglądu).  

2. rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy 

przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej). 

3. …………………………………………………………………………….………………………………..….. 

 

 
 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.         

 

 

………………………………….…………………    ………………………………….………………… 
data i podpis wnioskodawcy       data i  podpis przyjmującego 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych  
 

Obowiązek informacyjny Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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) - dalej RODO − informuję, że:  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 

Turek.  

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres 

poczty internetowej iod@miastoturek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich 

przetwarzaniem.  

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe będą 

przetwarzane w celu niezbędnym do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku energetycznego . Zgodnie z 

ustawami: prawo energetyczne, ustawa o dodatkach mieszkaniowych oraz aktami wykonawczymi, a także 

innymi przepisami szczególnymi. 

 Informacje o odbiorcach danych: W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa 

wyżej odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy egzekucyjne i organy ścigania, ośrodki 

pomocy społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy władzy publicznej, a także w zakresie 

obsługi informatycznej dostarczonego oprogramowania Sygnity S.A. w Warszawie.  

Czas przechowywania danych osobowych Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w 

terminach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z obowiązują w tym zakresie 

instrukcją kancelaryjną. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia: a/ dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; b/ sprostowania (poprawiania) swoich danych; c/ skargi do organu nadzorczego - do 

Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest 

obowiązkowe w zakresie art. 5d ustawy prawo energetyczne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich nie podanie może skutkować 

wezwaniem do usunięcia braków lub pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 

 


