
Miejsko-Gminny Ośrodek Załącznik do uchwały Nr IX/86/2OI9
Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Barcinie
w Barcinie z dnia 14 czerwca 2019 r.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO

1. Dane osoby ubiegającej się:

IMIĘ i NAZWISKO

PESEL TELEFON

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

2.Wnoszę o przyznanie dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

Ilość osób w gospodarstwie domowym:..............................................
Moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
1. Imię1 nazwisko ..............................................................................wnioskodawca,
2. Imię1 nazwisko... .................... ,stopień pokrewieństwa ..............3. Imię i nazwisko. .. ................... , stopień pokrewieństwa .......
4. Imię i nazwisko... ..........................., stopień pokrewieństwa .......5. Imię i nazwisko. .. ................................, stopień pokrewieństwa ............
6. Imię i nazwisko. .. ................ ..., stopień pokrewieństwa ............
7. Imię i nazwisko. .. ................ ..., stopień pokrewieństwa .......
8. Imię i nazwisko ....................................................... , stopień pokrewieństwa ..............
9. Imię i nazwisko ......................................................., stopień pokrewieństwa ..............
10. Imię i nazwisko ......................................................., stopień pokrewieństwa .............
3. Proszę o przekazywanie dodatku energetycznego (właściwe zaznaczyć):

I) w kasie MGOPS w Barcinie
2) na rachunek bankowy

4. Do wniosku dołączam:

a) kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (oryginal do wglądu);
b) .....

(data i czytelny podpis osoby ubiegającej się)



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych z przyznaniem zryczałtowanego dodatku energetycznego, zgodnie 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
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 ze zm.).

(data i czytelny podpis osoby ubiegającej się)

(data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

WARUNKIUPRAWNIAJĄCE DO PRZYZNANIA DODATKUENERGETYCZNEGO
1. 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
(Dz.U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej.
2. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego określana jest w Obwieszczeniach Ministra Energii
w zalezności od ilości osób w gospodarstwie domowym.

WypełniaOrgan rozpatrujący wniosek:

Nr decyzji przyznającej Okres pnymania Liczba osób w Imię i nazwisko wprowadzającego dane do Data
prawo do dodatku gospodarstwie systemu
mieszkaniowego domowym


