
-------------------------------------- 
 

 
WNIOSEK 

 
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 
 

 
Wnioskodawca --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( imię i nazwisko) 

 
Adres zamieszkania:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   PESEL: 

 
Oświadczam, że w skład rodziny wchodzą; 

 

L. p Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Pesel 

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, co następuje: 

 
 powyższe dane są prawdziwe;
 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;  



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI 

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać: 
 

 

 Na wskazany poniżej rachunek bankowy:  
 
Nr rachunku:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nazwa banku oraz miejscowość: 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 odbiorę w kasie MOPS Żnin  
 
 
 

 
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. 2017 r. poz. 180 oraz z 2018 r poz.756,1540 i 2529), która jest stroną umowy 
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i 
zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 

 
Oświadczam, że jestem świadom/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 
 
 
 

 
(podpis przyjmującego) (podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
Do wniosku dołączam: 

 
 Decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy,
 Umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą 

energetycznym.
 

 -------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna w sprawie danych osobowych 

Informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie z siedzibą 
przy ulicy 700-lecia 36 w Żninie, tel.: (52) 3032910,  e-mail: kontakt@mops.gminaznin.pl, 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych można kontaktować 
się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie Pan Jerzy 
Gerszewski – kontakt pod adresem e-mail: iod@oin.info.pl lub numerem telefonu +48 601 18 16 68. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm. oraz Ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U. z 2019 r. poz. 755 tj. z dnia 25.04.2019 r. z późn. zm.; 
4. Przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych lub innych zapisów 
prawnych pozwalających na to, w szczególności określone w Rozporządzeniu 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 (określanym jako „RODO”) oraz ww. ustawy. 

5 .Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek udostępnienia 
danych wynika z przepisów prawa. Mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym 
obsługę administracyjną, prawną, techniczną, informatyczną, transportową i innym podmiotom na podstawie 
zawartych umów powierzenia. Podmioty te nie będą uprawnione do przetwarzania danych we własnych 
celach. 

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu żądania 
zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawne. 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem 
możliwości rozpatrzenia wniosku. 

10. Administrator Danych osobowych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z ww. klauzulą informacyjną a w sprawie 
przetwarzania danych osobowych. 

 

       ……………………………………………………………… 
       Data i podpis składającego oświadczenie 
 
 
 
 
 
 
 



 
         …………………………………………………….. 
         Miejscowośd, data 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych 
osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO), w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez: 
 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻNINIE 
 
dla celów związanych z ustaleniem uprawnień do dodatku mieszkaniowego/dodatku 
energetycznego, w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
Dz.U. z 2017, poz. 180 z późn. zm., Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
Dz. U. z 2019 r. poz. 755 tj. z dnia 25.04.2019 r. z późn. zm. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych 
osobowych oraz prawo ich poprawiania sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

 

…………………………………………………………     …………………………………………………………….. 
podpis osoby przyjmującej oświadczenie     data i podpis składającego oświadczenie  
 

 


