UCHWAŁA NR IX/75/19
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 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 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały nr VII/64/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019r. w sprawie
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
z 2019 r. poz. 1620), który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy
Agnieszka Ambrożak
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WNIOSEK
o wypłatę dodatku energetycznego
Wójt Gminy Lubrza
Os. Szkolne 13
66-218 Lubrza

1.

Wnioskodawca:
(imię i nazwisko)

2.

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

3.

Liczba osób w gospodarstwie
domowym:

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym uległa zmianie w stosunku do liczby osób wykazanej we wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego
TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, co następuje:
•
powyższe dane są prawdziwe;
•
zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
•
mam przyznany dodatek mieszkaniowy;
•
zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego;
•
umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest
obowiązująca;
Poinformowano mnie że:
•
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lubrza, z siedzibą przy Os. Szkolne 13, 66-218 Lubrza.
•
W Urzędzie Gminy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z którym możesz skontaktować się poprzez adres
email: iod@lubrza.pl
•
Moje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji wniosku
•
W związku z przetwarzaniem danych osobowych mam prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia,

prawo wniesienia sprzeciwu

Pozostałe informacje nt. przetwarzania Twoich danych osobowych możesz uzyskać u pracownika Urzędu, który prowadzi
Twoją sprawę, u Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail wskazanym w pkt. 2 lub na stronie
http://www.bip.lubrza.pl/306/Klauzula_informacyjna/

Do wniosku dołączam:
•
kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą
energetycznym
•

…………………………………………………………………………………………………………………..
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI
Dodatek energetyczny proszę:
przekazywać na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Nazwisko i imię właściciela/współwłaściciela konta: ………………………………………………………………………………
Nr rachunku:

Nazwa banku ……………………………………………………………...…………………………..
wypłacieć w kasie Urzędu Gminy Lubrza

1.

2.

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO
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, będącej
stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorcą energetycznym,
i która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek
energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233
§ 1 i § 2 Kodeksu Karnego i potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zawartych we wniosku.

(data i czytelny podpis przyjmującego)
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 755 ze zm.), dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji,
na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Wprowadzony do art. 5d ustawy nowy ust. 2 nałożył na Radę Gminy obowiązek określenia
w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Wzór wniosku został określony
uchwałą nr VII/64/19 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 maja 2019 r.
W związku z koniecznością ograniczenia zakresu danych, niezbędnych do realizacji celu dla którego dane są
przetwarzane podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za konieczne i uzasadnione.
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