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WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO 
 

1.  Wnioskodawca:  
  (imię i nazwisko) 

 

2.  Adres zamieszkania:  
  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

3. PESEL:            
 

  
 

 

4.  Wnoszę o przyznanie dodatku energetycznego. 

5.  Oświadczam, że: 
a. moje gospodarstwo domowe składa się z ………………….. osób; 
b. zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 
c. jestem stroną obowiązującej umowy kompleksowej* lub umowy sprzedaży* energii elektrycznej, 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym; 
d. otrzymuję dodatek mieszkaniowy przyznany decyzją nr …………………….. z dnia …………………. , 
e. zapoznałem/am* się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego. 

 

6.  Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Urzędu Miasta Ciechanów o zmianie liczby osób, z 
których składa się moje gospodarstwo domowe oraz o zmianie warunków, których spełnienie jest 
niezbędne w celu przyznania dodatku energetycznego, wskazanych w pkt 6 niniejszego wniosku. 

 
 

7.     Dodatek energetyczny proszę przekazywać: 
 na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

          Nr rachunku: 

                          

 
Nazwa banku ……………………………………………………………...………………………….. 

 
 na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę 
kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. 

          Nr rachunku: 

                          

 
Nazwa banku ……………………………………………………………...………………………….. 

 
 do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie będę odbierał/ła* osobiście.  

 
 

8.  Do wniosku dołączam: 

• kopię umowy kompleksowej* lub umowy sprzedaży* energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym (oryginał do wglądu). 

• rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek 
bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży 
energii elektrycznej).  

………………………………………………………………….  ………………………………………………………………… 
(data i podpis przyjmującego)  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
Objaśnienia: 
*    - niepotrzebne skreślić. 

 - właściwe zakreślić. 
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WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 
1. Zryczałtowany 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej 
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w 
miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

2. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, 
w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku. 

 

Treść KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r., informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe,  

a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ciechanów jest 

Prezydent Miasta Ciechanów, działający w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów (dane adresowe:  

06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, adres e-mail: iod@umciechanow.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, realizacji zawartych przez Administratora umów, na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Gminą Miejską Ciechanów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest 

Prezydent Miasta Ciechanów. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający ze szczegółowych uregulowań 

prawnych oraz z zasad określonych  w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 

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

działania archiwów zakładowych. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w określonych przypadkach przysługuje 

Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a w pozostałym zakresie 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).   

10. Pani/Pana dane nie trafią do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.   

Szczegółowe informacje na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących  

z tego tytułu praw, znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w zakładce Ochrona 

Danych Osobowych (www.umciechanow.pl/samorzad/Ochrona_Danych_Osobowych). 
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