
UCHWAŁA NR VI/60/2019
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny

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) w związku z art. 5d. ust. 2 ustawy  z dnia 10 kwietnia 1977 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz.755), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do   
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza  się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 czerwca 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek
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Załącznik do uchwały nr VI/60/2019 

Rady Gminy Bierawa 

 z dnia 27 maja 2019 r. 

 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO 

DODATKU ENERGETYCZNEGO DLA ODBIORCY WRAŻLIWEGO 

 

1. Dane wnioskodawcy 

Nazwisko i Imię: 

 

nr PESEL 

Miejscowość: 

 

Ulica: nr domu 

Poczta:  

kod 

 

 

  

- 

   

 

nr telefonu**:  

 

2. Poświadczenie uprawnień wnioskodawcy 

2.1.  Posiadam/ nie posiadam* umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej  

w miejscu zamieszkania. 

2.2. Zamieszkuje / nie zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna. 

 

2.3. Posiadam / nie posiadam* prawomocną decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy 

 

 

2.4. Dodatek mieszkaniowy przyznano od ………………………… 20…... r. do 

…………………………... 20.….. r. 

2.5. Dodatek mieszkaniowy przyznano dla : 

 

Osoby samotnie gospodarującej* 

Rodziny składającej się z 2 do 4 osób* 

Rodziny składającej się z co najmniej 5 osób* 

3. Proszę o wypłatę przyznanego dodatku energetycznego w kasie Powiatowego Banku 

Spółdzielczego w Polskiej Cerekwi oddział w Bierawie*  lub   na rachunek bankowy* nr  

  x

x 

    x

x 

    x

x 

    x

x 

    x

x 

    x

x 

    

4. Oświadczenie 

 

a) Świadomy/a i uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych danych, 

wynikającej z Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. z  2018. poz. 1600, z pózn. zm.) - oświadczam, iż podane 

powyżej informacje i dane zawarte we wszystkich załącznikach są prawdziwe. 

b) Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o zaistniałych zmianach w zakresie okresu przyznania 

dodatku mieszkaniowego lub zmiany miejsca dostawy energii elektrycznej. 

 

…….…………………………………… 

data i czytelny podpis wnioskodawcy 
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c) Wyrażam zgodę** na przetwarzanie moich danych osobowych tj. numeru telefonu celem kontaktu 

w sprawach związanych z rozpatrzeniem wniosku o wypłatę dodatku energetycznego  

 

 

…….…………………………………… 

data i czytelny podpis wnioskodawcy    

 

 

                                                                        

Z a ł ą c z n i k i : 

1. Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej w miejscu 

zamieszkania wnioskodawcy. 

Tak* 

 

Nie* 

 

2. Kopia decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy Tak* Nie* 

* niepotrzebne skreślić 

** podanie danych w tym polu nie jest wymagane, w przypadku podania numeru telefonu należy wyrazić 

zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w pkt. 4 c. 

              
 Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach osób objętych 

wnioskiem,  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach osób 
objętych wnioskiem,  w zakresie wymaganym Art. 13 ust. 1 i 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   (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dostępna jest na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bierawie  oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ośrodka 
(https://www.gops.bierawa.pl). 
w zakresie wymaganym Art. 13 ust. 1 i 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   (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dostępna jest na 
tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie oraz na stronie internetowej ośrodka 
(https://www.ops.grodkow.pl)      
    

       

 
 

• niepotrzebne skreślić 
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