UCHWAŁA NR VIII/52/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 maja 2019r
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie
Delegację do podjęcia uchwały stanowi art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755), zgodnie z którym rada gminy
określa w drodze uchwały wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Obowiązek określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego przez gminy
został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r., poz.
730), opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 19 kwietnia 2019 r., wchodzącej w życie po
upływie 14 dni od ogłoszenia.
Zaprojektowany wzór wniosku zawiera elementy niezbędne do potrzeb wypłaty dodatku
energetycznego.
Przygotowana uchwała ma charakter aktu prawa miejscowego i wymaga publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik
do Uchwały nr VIII/52/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 29 maja 2019r
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego
Włoszczowa, dnia ………………..
1. Wnioskodawca ……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

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

3. Pesel

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

4. Telefon …………………………
5. Liczba osób w gospodarstwie domowym ……………
6. Oświadczam, że :
a) dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
b) jestem osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o dodatkach
mieszkaniowych,
c) jestem stroną obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
d) zamieszkuję w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna.
Proszę o przekazywanie przyznanego dodatku energetycznego na rachunek bankowy nr:
Nr rachunku (26 cyfrowy):

W sytuacji braku wskazania nr rachunku bankowego, świadczenie będzie wypłacane
w kasie Urzędu Gminy Włoszczowa.
Do wniosku dołączam:
- kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu)

……………………..……………...…
(czytelny podpis wnioskodawcy)

……………………….……………..
(podpis osoby przyjmującej wniosek)

