Załącznik
Do Uchwały Rady m.st. Warszawy
Nr XV/361/2019 z dnia 4 lipca 2019 r.

………………………………
Imię i nazwisko

………………………………
Ulica nr domu, nr lokalu

…….………… Warszawa
kod pocztowy

………………………………1
Nr telefonu

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

1. Wnoszę o przyznanie dodatku energetycznego 2.
2. Oświadczam, że:

moje gospodarstwo domowe składa się z …….…3 osób,
jestem stroną obowiązującej umowy kompleksowej/umowy sprzedaży
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (kopia
w załączeniu, a oryginał do wglądu),
c. zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
a.
b.

3. Zobowiązuję

się do niezwłocznego poinformowania Urzędu Dzielnicy
………………………………….. m.st. Warszawy 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 2 niniejszego wniosku.

4. Przyznany dodatek energetyczny 4:

□ proszę przesyłać na moje konto:

Dotyczy tylko osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy
zgodnie z oświadczeniem zawartym w pkt. 6.2. wniosku.
2 Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj osobie, która:
•
ma przyznany 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.),
•
jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym,
•
zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
3 Proszę podać liczbę osób w gospodarstwie domowym.
4 Proszę zaznaczyć właściwy kwadra t.
1

□

5

proszę przesyłać na konto, którego właścicielem jest:

…………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko właściciela rachunku lub nazwa przedsiębiorstwa energetycznego)

□ będę odbierał/a w kasie Urzędu Dzielnicy ……………………. m.st. Warszawy
6. Oświadczenia
6.1. (uchylone).
6.2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. 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
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, adres e-mail w celu
przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym
postępowaniem.
………………………………..
Podpis

W załączeniu:
 kopia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym
 kopia faktury z przedsiębiorstwa energetycznego (tylko w przypadku wyboru płatności na
rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego)

oświadczenie właściciela konta, na które mają być przesyłane środki z tytułu wypłaty dodatku
energetycznego (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy osoby fizycznej
innej niż wnioskodawca)
Treści KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH dostępna jest na
tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych Urzędów oraz stronie:
https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/nieruchomosci-lokale-komunalne/polityka-lokalowa
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W tym przypadku osoba fizyczna będąca właścicielem konta, na które będą przekazywane środki z tytułu wypłaty
dodatku energetycznego winna złożyć dodatkowe oświadczenie

