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URZ¥D MIASTAURZ¥D MIASTAURZ¥D MIASTAURZ¥D MIASTA    

WYDZIAŁ WYDZIAŁ WYDZIAŁ WYDZIAŁ ŒWIADCZEÑ ŒWIADCZEÑ ŒWIADCZEÑ ŒWIADCZEÑ RODZINNYCH RODZINNYCH RODZINNYCH RODZINNYCH     

Referat Dodatków MieszkaniowychReferat Dodatków MieszkaniowychReferat Dodatków MieszkaniowychReferat Dodatków Mieszkaniowych                                                                                                                                                                                    

i Pomocy Materialnej dla Uczniówi Pomocy Materialnej dla Uczniówi Pomocy Materialnej dla Uczniówi Pomocy Materialnej dla Uczniów    

ul. Wojska Polskiego 65 , ul. Wojska Polskiego 65 , ul. Wojska Polskiego 65 , ul. Wojska Polskiego 65 ,         85858585----825825825825    BYDGOSZCZBYDGOSZCZBYDGOSZCZBYDGOSZCZ    

 

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU ENERGETYCZNEGOWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU ENERGETYCZNEGOWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU ENERGETYCZNEGOWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU ENERGETYCZNEGO    

    

1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê: 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê: 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê: 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê:     

    

IMIÊ I NAZWISKO 

    

PESEL 

 

TELEFON 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

UL. ……………………..…………………..…………..   ……..….…/…….…..….    85- …..………...…. BYDGOSZCZ 

 

 

2. Wnoszê o przyznanie dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:2. Wnoszê o przyznanie dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:2. Wnoszê o przyznanie dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:2. Wnoszê o przyznanie dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:    

Iloœć osób w gospodarstwie domowym: ………………………………….…… 

 

Moje gospodarstwo domowe sk³ada siê z nastêpuj¹cych osób: 

 
1. Imiê i nazwisko ........................................................................................................................ wnioskodawca,  

2. Imiê i nazwisko ................................................................................, stopieñ pokrewieñstwa ……….……....…. 

3. Imiê i nazwisko ................................................................................, stopieñ pokrewieñstwa ………..…...….... 

4. Imiê i nazwisko ................................................................................, stopieñ pokrewieñstwa ……….….…….... 

5. Imiê i nazwisko ................................................................................, stopieñ pokrewieñstwa ……….….…….... 

6. Imiê i nazwisko ................................................................................, stopieñ pokrewieñstwa ……..….….…….. 

7. Imiê i nazwisko ................................................................................, stopieñ pokrewieñstwa …..…….…..….… 

8. Imiê i nazwisko ................................................................................, stopieñ pokrewieñstwa …………..…....... 

9. Imiê i nazwisko ................................................................................, stopieñ pokrewieñstwa ………….….....… 

10. Imiê i nazwisko .............................................................................., stopieñ pokrewieñstwa …….....……….… 

 

3. 3. 3. 3. Proszê o przekazywanie dodatku eneProszê o przekazywanie dodatku eneProszê o przekazywanie dodatku eneProszê o przekazywanie dodatku energetycznego na rachunek bankowy ……..………………………rgetycznego na rachunek bankowy ……..………………………rgetycznego na rachunek bankowy ……..………………………rgetycznego na rachunek bankowy ……..………………………………………………………………………………………    
                                                                                                           

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………………                ………………………………………………………………………………                 
(Imię, nazwisko, adres właściciela rachunku)    
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4. Do wniosku do³¹czam:4. Do wniosku do³¹czam:4. Do wniosku do³¹czam:4. Do wniosku do³¹czam:    

a) kopiê umowy sprzeda¿y energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (orygina³ do wgl¹du); 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………..; 

c) ……..…………………………………………………………………..………………….……………………… . 

 

5. 5. 5. 5. Œwiadomy odpowiedzialnoœci karnej wynikaj¹cej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego *Œwiadomy odpowiedzialnoœci karnej wynikaj¹cej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego *Œwiadomy odpowiedzialnoœci karnej wynikaj¹cej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego *Œwiadomy odpowiedzialnoœci karnej wynikaj¹cej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego *))))    oœwiadczam, ¿eoœwiadczam, ¿eoœwiadczam, ¿eoœwiadczam, ¿e::::    

• powy¿sze dane s¹ prawdziwe; 

• zamieszkujê w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

• umowa  kompleksowa  lub  umowa  sprzeda¿y  energii  elektrycznej  zawarta  z  przedsiêbiorc¹  energetycznym  jest 

obowi¹zuj¹ca; 

 

*) *) *) *)    Kto,  sk³adaj¹c  zeznane  maj¹ce  s³u¿yć  za  dowód  w  postêpowaniu  s¹dowym  lub  w  innym  postêpowaniu  prowadzonym  na  podstawie   

ustawy, zeznaje nieprawdê lub zataja prawdê, podlega karze pozbawienia wolnoœci do 6 miesiêcy do 8 lat. 

 
……………………………………………………………..…….                                                ………………………………………………….                          
          (  data i podpis osoby przyjmuj¹cej wniosek)                                                                                           (data i czytelny podpis osoby ubiegaj¹cej siê)  

 

 

     

 

 

 

 
                               

 

 

 
                                          

 

 

 

Wype³nia organ rozpatruj¹cy wniosek: Wype³nia organ rozpatruj¹cy wniosek: Wype³nia organ rozpatruj¹cy wniosek: Wype³nia organ rozpatruj¹cy wniosek:     
    

 

Nr decyzji przyznaj¹cej 

prawo do dodatku 

mieszkaniowego 

 

 

Okres przyznania 

 

Liczba osób w 

gospodarstwie 

domowym 

 

Imiê i nazwisko wprowadzaj¹cego dane do 

systemu 

 

Data 

 

 

       

 

 

 

Potwierdzam odbiór 1 egzemplarza karty usługi.  

Bydgoszcz,  dnia  …………………….                                          ……………………..………………………….                                                

(data)                                                        (czytelny podpis osoby ubiegaj¹cej siê) 

                                                                  

                                                             

WARUNKI UPRAWNIAJ¥CE DO PRZYZNANIA DODATKU ENERGETYCZNEGOWARUNKI UPRAWNIAJ¥CE DO PRZYZNANIA DODATKU ENERGETYCZNEGOWARUNKI UPRAWNIAJ¥CE DO PRZYZNANIA DODATKU ENERGETYCZNEGOWARUNKI UPRAWNIAJ¥CE DO PRZYZNANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO    

1.  Dodatek  energetyczny  przys³uguje  odbiorcy  wra¿liwemu  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  j.  t.  ), która  jest stron¹ umowy kompleksowej  lub umowy sprzeda¿y energii elektrycznej 

zawartej z przedsiêbiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

2.  Wysokoœć  zrycza³towanego  dodatku  energetycznego  okreœlana  jest  w  Obwieszczeniach  Ministra  Energii 

w zale¿noœci od iloœci osób w gospodarstwie domowym. 



 

Strona 3 z 4 

 

                       Informacja dotycz¹ca ochrony i przetwarzania danych osobowychInformacja dotycz¹ca ochrony i przetwarzania danych osobowychInformacja dotycz¹ca ochrony i przetwarzania danych osobowychInformacja dotycz¹ca ochrony i przetwarzania danych osobowych 

wydana na podstawie art. 13 wydana na podstawie art. 13 wydana na podstawie art. 13 wydana na podstawie art. 13 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 zRozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 zRozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 zRozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z    dniadniadniadnia    27272727    kwietnia 2016kwietnia 2016kwietnia 2016kwietnia 2016r. r. r. r.                                                             

w  sprawie  ochrony  osób w  sprawie  ochrony  osób w  sprawie  ochrony  osób w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  zwi¹zku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego fizycznych  w  zwi¹zku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego fizycznych  w  zwi¹zku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego fizycznych  w  zwi¹zku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego 

przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEprzep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEprzep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEprzep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE    

    

1. Administratorem Pañstwa danych osobowych jest   

Prezydent Miasta BydgoszczyPrezydent Miasta BydgoszczyPrezydent Miasta BydgoszczyPrezydent Miasta Bydgoszczy        

2. W  sprawach  zwi¹zanych  z  ochron¹  swoich  danych  osobowych  mo¿ecie  siê  Pañstwo  kontaktować                 

z Inspektorem Ochrony Danych za pomoc¹ e-mail: 

iod@um.bydgoszcz.pliod@um.bydgoszcz.pliod@um.bydgoszcz.pliod@um.bydgoszcz.pl    

lub pisemnie na adres:  

Urz¹d Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85Urz¹d Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85Urz¹d Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85Urz¹d Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85----102 Bydgoszcz102 Bydgoszcz102 Bydgoszcz102 Bydgoszcz    

 

3. Na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  Rozporz¹dzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2016/  679  z dnia              

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych  

i  w  sprawie  swobodnego  przep³ywu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE,  Pañstwa  dane 

osobowe s¹ przetwarzane w celu wype³nienia obowi¹zku prawnego ci¹¿¹cego na administratorze danych 

wynikaj¹cego z ustawowych zadañ gminy jak równie¿ realizacji zadañ zleconych z zakresu administracji 

rz¹dowej – tj. zadania wynikaj¹cego z nastêpuj¹cego aktu prawnego: 

• ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 755) 

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa. 

5. Nie podanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa bêdzie skutkować brakiem 

mo¿liwoœci wszczêcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie za³atwienia wnioskowanej sprawy. 

6. Pañstwa dane osobowe bêd¹ udostêpniane wy³¹cznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa.  

7. Do  Pañstwa  danych  osobowych  mog¹  mieć  dostêp,  wy³¹cznie  na  podstawie  zawartych  umów 

powierzenia  przetwarzania  ,  podmioty  zewnêtrzne  realizuj¹ce  us³ugi  na  rzecz  Urzêdu  Miasta 

Bydgoszczy,  w  szczególnoœci  firmy  informatyczne  œwiadcz¹ce  us³ugi  utrzymania  i  rozwoju  systemów 

informatycznych. 

8. Dane  osobowe  mog¹  być  pozyskiwane  na  ¿¹danie  administratora  danych  osobowych  od podmiotów 

zobowi¹zanych  do  udzielenia  informacji  na  podstawie  przepisów  prawa  wskazanego  w  punkcie  3 

niniejszej informacji. 

9. Pañstwa dane osobowe przetwarzane bêd¹ przez okres wynikaj¹cy z obowi¹zuj¹cych przepisów prawa 

w szczególnoœci ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do 

tej ustawy: 

Zgodnie z § 63 Rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu 

dzia³ania archiwów zak³adowych  (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze  zm.), teczki aktowe przechowywane 

s¹ w jednostce organizacyjnej przez dwa lata, licz¹c od pierwszego stycznia roku nastêpuj¹cego po roku 

zakoñczenia spraw, a nastêpnie przekazywane s¹ do archiwum zak³adowego, w którym przechowywane 

s¹ 5 lat. 

 

10. W zwi¹zku z przetwarzaniem Pañstwa danych osobowych jesteœcie Pañstwo uprawnieni do: 

• Dostêpu do swoich danych osobowych. 

• Poprawiania swoich danych osobowych. 
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• Wniesienia  ¿¹dania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych  wy³¹cznie  do  ich 

przechowywania  w przypadku: 

i. zakwestionowania  prawid³owoœci  danych  osobowych  lub  podstawy  prawnej  ich 

przetwarzania, 

ii. potrzeby  zapobie¿enia  usuniêcia  Pañstwa  danych  osobowych  ,  pomimo  wygaœniêcia 

prawnego  tytu³u  do  ich  przetwarzania  przez  Urz¹d  Miasta  Bydgoszczy,  w  celu 

umo¿liwienia Pañstwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeñ. 

• Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Zapozna³am/em siê z powy¿sz¹  informacj¹. 

 

Bydgoszcz, dnia …………..……………………..         ………………………………………………… 

…………………………          …(data)                  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

        


