UCHWAŁA NR XI/62/2019
MIEJSKIEJ BĘDZINA

RADY

z dnia 30 maja 2019

r.

w sprawie nkreślenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Na podstawie art.

ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
związku z art. 5:1 ust.2 ustawy zdnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne
(t.j. Dz.U.z 2019 roku, poz. 755)
18

12019 mku, poz. 506)

W

Rada Miejska Będzina
uchwala:

]. Określić wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego stanowiący zalącznik do niniejszej uchwały.

&

5 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi
3„

@

Miasta Będzina.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Dudziński
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Załącznik
do Uchwały Nr XI/62l2019
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 30 maja 2019 roku

Będzin, dnia ..................................

WNIOSEK

o wypłatę dodatku energetycznego
1.

Wnioskodawca
/imię

i

nazwisko!

......................................................... ............................................

2. Adres zamieszkania

....................................................................................................

3. Numer telefonu

............................................................

Oświadczam, że

:

-

mam przyznany dodatek mieszkaniowy

TAK

NIE

-

jestem stroną umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej

TAK

NIE

zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

TAK

NIE

-

Do wniosku dołącza się : kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej.
Kwotę dodatku energetycznego proszę przekazywać

|]

na rachunek bankowy numer:

|]

odbiór w kasie Urzędu 10-ng każdego miesiąca

lpodpis wnioskodawcy!
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Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
osobę, której dane dotyczą
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Będzina. Urząd Miejski
w Będzinie uI.11 Listopada 20, 42-500 Będzin moich danych osobowych zawartych we
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w celu wydania decyzji

administracyjnej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie
art. 6 ust.1 lit. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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, dalej: RODO).
Potwierdzam otrzymanie od Administratora Danych osobowych zalącznika informacyjnego
zgodnie art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO, z którym się zapoznałem i przyjąlem do wiadomości.

Podpis osoby wyrażającej zgodę
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 21 lutego 20l9 roku o zmianie niektórych ustaw w zwiazku z zapewnieniem stosowania
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 i w sprawie swobodnego
przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie :) ochronie danych),
w an. 39 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia IO kwietnia 1997 roku - Prawo energetycznie (Dz. U.
z 2019 roku, poz. 755).
Zgodnie z art. 5d ustawy prawo energetyczne Rada gminy określa, w drodze uchwaly, wzór wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego.
Biorąc pod uwagę powyższe - określenie wzoru wniosku jest konieczne.
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