
Uchwała Nr XII/176/2019 
Rady   Miasta   Kalisza 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 
 

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) w związku z art. 5d ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 poz.755 ze zm.)  uchwala się co następuje: 

 
 

§ 1. 
 

Ustala się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego stanowiący załącznik  do niniejszej 
uchwały. 
 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.    
 
 

 Przewodniczący 
        Rady Miasta Kalisza 

                                 /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 



 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały nr XII/176/2019 

Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. 
 
 
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
 

 
 

Zmiana przepisów ustawy Prawo energetyczne zobowiązała rady gmin do określenia,  
w drodze uchwały, wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

W świetle powyższego, przyjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 
 

       Prezydent 
  Miasta Kalisza 
           /…/ 

Krystian Kinastowski 



                                                                                                          
                                                                                                                     

                                                                                                   Załącznik do uchwały nr XII/176/2019 
Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. 

                                                                                                                                                                   

WNIOSEK 
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 
 
Wnioskodawca................................................................................................................................................ 
                                                                    (imię i nazwisko) 

 
Adres zamieszkania........................................................................................................................................ 

(ulica, nr domu, nr mieszkania) 

pesel            telefon:   
 

 
Ilość osób w gospodarstwie domowym ......................................................................................................... 
 
Dodatek mieszkaniowy przyznano od................................................. do ..................................................... 
Oświadczam, że : 

• załączona umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest 
obowiązująca. 

 Oświadczam, że zostałem poinformowany, że; 
• zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia 
 o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”,  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza  
z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się 
telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl. 

• dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
(obowiązek wynikający z ustawy Prawo energetyczne). Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, moje dane osobowe będą 
przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym 
rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” 
stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia. 

• w związku z przekazaniem swoich danych osobowych przysługuje mi prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do 
swoich danych. Jeżeli stwierdzę, że moje dane są niepoprawne lub niekompletne, przysługuje mi  prawo żądania ich sprostowania 
lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora mam prawo żądać ograniczenia przetwarzania 
tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem moim jest również wniesienie skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

• podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie 
sprawy o którą wnioskuję. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do 
profilowania. 

 

Do wniosku dołączam: 
• kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do 

wglądu). 

OŚWIADCZENIE DOTYCZ ĄCE FORMY PŁATNO ŚCI 

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać: 
  na wskazany poniżej osobisty rachunek bankowy: 

                          

 
 na wskazany poniżej rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę 

kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej: 

                          

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

                                                                                                         ( data i podpis wnioskodawcy) 
 
 

 

 



 
 
 

              Przewodniczący 
                     Rady Miasta Kalisza 

                                                          /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 


