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WNIOSEK 
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 

1.  Wnioskodawca:  
  (imię i nazwisko) 

 

2.  Adres zamieszkania:  
  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

3. PESEL:            
 

4. Telefon:  
 

 

5.  Ilość osób w gospodarstwie domowym:  
   

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

• otrzymuję dodatek mieszkaniowy; 

• zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

• zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku 
energetycznego; 

• umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą 
energetycznym jest obowiązująca; 

 

Do wniosku dołączam: 

• kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą 
energetycznym (oryginał do wglądu). 
 

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI 

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać: 
 
Na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
 
Nr rachunku: 

                          

 

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

 

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 

1. 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 r. o 
dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu 
dostarczania energii elektrycznej. 

2. 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. 

 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO,  

 
1. Administratorem Twoich danych będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 

81 756 15 21; info@niemce.pl 
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2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Twoje dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o dodatek energetyczny zgodnie z art. 

5 c i 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220  ze 

zm.) w zw. z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Odbiorcami Twoich danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, podmioty przetwarzające, którym Wójt 

Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych, a także bank i operator 

pocztowy. 

5. Twoje dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia dodatku energetycznego 

przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego dodatku. 

6. Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa 

trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Masz prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także do przenoszenia danych; 

8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu 

nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzania 

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 95/46/WE. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a niepodanie ich 

uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o dodatek energetyczny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
(podpis przyjmującego)  (podpis wnioskodawcy) 

 
 
 


