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Poz. 3662
UCHWAŁA NR VI/40/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 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 (t.j.Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) i art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j.Dz. U. z 2019 r.
poz. 755 i poz.730 ) uchwala się, co nastepuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Poz. 3662

Załącznik do Uchwały Nr VI/40/19
Rady Gminy Boniewo
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Boniewo, dn. ……………………..….
WNIOSEK
o wypłatę dodatku energetycznego
1. Wnioskodawca: ……………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………
3. Liczba osób w gospodarstwie domowym: …………………………………………………………
4. Oświadczam, że:
·

pobieram dodatek mieszkaniowy, przyznany na okres od ……….………… do
…..…………….…

·

jestem stroną umowy kompleksowej/sprzedaży*

·

zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, wymienionym w umowie
wskazanej w pkt 2

·

dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą

5. Proszę o wypłatę dodatku energetycznego: (właściwe zaznaczyć)
1. w kasie
2. na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………………
Do wniosku dołączam: kopię umowy kompleksowej/ sprzedaży energii*
..................................................................
(czytelny podpis)
*niepotrzebnie skreślić
Wyrażam zgodę na gromadzenie danych dotyczących mojej osoby, utrwalanie ich oraz przetwarzanie
zgodnie z celem określonym w złożonym wniosku, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm., a także Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy (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 RODO).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie, w
imieniu którego działa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie, ul. Szkolna 28, 87851 Boniewo. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

