UCHWAŁA NR X/76/19
RADY GMINY DĄBROWA
z dnia 27 czerwca 2019 r.
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 ) oraz 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 Dąbrowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Konopa
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Załącznik do uchwały Nr X/76/19
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 27 czerwca 2019 r.

WNIOSEK
o wypłatę dodatku energetycznego
I. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko:

Imię:

Ulica:

Kod pocztowy i miejscowość:

Nr domu:

Nr lokalu:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

Nr telefonu (podanie danych w tym polu nie jest wymagane)

Proszę o przekazywanie wypłaty przysługującego mi dodatku energetycznego na konto bankowe:
Wnioskodawcy

Pełnomocnika*

Osoby upoważnionej**

Nazwisko i imię:
Nr rachunku
bankowego:

II. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
-kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym

-* pełnomocnictwo
-** upoważnienie do pobierania świadczenia

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach osób objętych wnioskiem, w tym 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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm) dostępna jest na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbrowie oraz na stronie internetowej www.dabrowa.opsinfo.pl

IV. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w niniejszym wniosku
w celu ułatwienia kontaktu dla potrzeb niezbędnych do przyznania dodatku energetycznego.
Pieczątka i podpis przyjmującego:
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Podpis:

Data i podpis wnioskodawcy:
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