Uchwała Nr X/162/19
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Na podstawie art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne
( Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i poz. 1435 )
oraz
art. 18 ust.
2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309 )
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik
do uchwały Nr.........
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …............
w sprawie określenia wzoru wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego.
Słupsk, dnia.

Prezydent Miasta Słupska

WNIOSEK o wypłatę dodatku energetycznego
1. Dane osoby wnioskującej:
Imię, Nazwisko ….......................................................................................................................
Nr PESEL.....................................................................................................................................
Numer telefonu …........................................................................................................................
2. Adres zamieszkania:
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer domu, numer mieszkania

3. Oświadczam, co następuje:
a) otrzymuję dodatek mieszkaniowy ( jeśli tak, proszę podać numer decyzji oraz okres jej obowiązywania ):
TAK.......................................................................................................................................................................
NIE
proszę zaznaczyć właściwe
b) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej:
TAK
NIE
proszę zaznaczyć właściwe
c) umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej o nr ….............................................................
z dnia..............................zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym jest aktualna, dotyczy adresu zamieszkania oraz
adresu obiektu, na który ubiegam się o dodatek energetyczny:
TAK
NIE
proszę zaznaczyć właściwe

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych informuję, iż:przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy.
Urząd Miejski w Słupsku nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów
prawnych. Dane będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miejskiego.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Zarządzania Nieruchomościami ( pokój nr 5 ), tel. (0-59) 8488315, fax. 8488318, e-mail: wzn@um.slupsk.pl
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4. Liczba osób w gospodarstwie domowym....................................................................................
5. Sposób wypłaty dodatku energetycznego ( podkreśl właściwe ):
a) wypłata do rąk własnych w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku
b) przelewem na wskazane konto: nazwa Banku i nr rachunku bankowego
….....................................................................................................................................................
Do wniosku załączam kopię umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym na dostarczanie
energii elektrycznej na potrzeby mojego gospodarstwa domowego ( podkreśl właściwe ):
a) kompleksową
b) sprzedaży energii elektrycznej

( data, podpis wnioskodawcy)

( data, podpis przyjmującego)

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych informuję, iż:przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy.
Urząd Miejski w Słupsku nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów
prawnych. Dane będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miejskiego.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel. (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział Zarządzania Nieruchomościami ( pokój nr 5 ), tel. (0-59) 8488315, fax. 8488318, e-mail:wzn@um.slupsk.pl
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