
WNIOSEK 
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

1. 
Wnioskodawca:  
(imię i nazwisko) 

2. Adres zamieszkania:

3. PESEL: 4. Telefon:

5. Liczba osób w gospodarstwie domowym:

6. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU  WYPŁATY  DODATKU ENERGETYCZNEGO

Dodatek energetyczny proszę przekazywać: 

 Na wskazany poniżej rachunek bankowy:   Na indywidualny rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z 

którym posiadam zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży 
energii elektrycznej: 

7. Do wniosku dołączam:

 kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym 

(oryginał do wglądu). 

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 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 
przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Oświadczenie:

 przyznano  dodatek mieszkaniowy decyzją nr ................................................... na okres 
od ................................do ...................................

 zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

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

 potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 
osobowych („RODO”) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem email: kontakt.itrs@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania i wypłaty dodatku energetycznego.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5) Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa mających zastosowanie w działalności Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie  w związku z art. 6  RODO

      …………………….……………….…………………   ………………………………….........................  
(podpis osoby przyjmującej wniosek)  (data i podpis wnioskodawcy)


