
UCHWAŁA NR XII/182/2019
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego 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, z późn. zm.) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa sie wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu

Andrzej Stawiarski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Poz. 6076



WNIOSEK 

o przyznanie dodatku

energetycznego 

Pieczątka wpływu:

1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko:

PESEL:

Nr dowodu osobistego:

Ulica:

Miejscowość:

Numer telefonu:

2. SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
L.p Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa

3. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO

□ Gotówką w kasie 

□ Przelewem na podane niżej konto 
Imię i nazwisko właściciela konta:

…………………………………………………………………………………………………………
Nazwa Banku:

................................................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego:

          …....................................................
(podpis osoby składającej wniosek)
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4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia,  oświadczam  co
następuje:

1. powyższe dane są prawdziwe,
2. mam przyznany dodatek mieszkaniowy na okres od …….…………. do ………….………
3. zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
4. jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  

z przedsiębiorstwem energetycznym,
5. umowa  kompleksowa  lub  umowa  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawarta  

z przedsiębiorstwem energetycznym jest obowiązująca, 
6. zapoznałem  się  z  warunkami  uprawniającymi  do  uzyskania  zryczałtowanego  dodatku

energetycznego.

W przypadku zmiany wysokości przyznanego świadczenia w związku z
obowiązującymi przepisami, wyrażam zgodę na zmianę decyzji zgodnie z

obowiązującym stanem prawnym. 

5. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU:

□ kopia  umowy  kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej  z  
przedsiębiorstwem energetycznym (w przypadku złożonego wniosku po raz pierwszy)

□ inne .……………….………………………………………………………………………….

6. 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, która jest stroną umowy kompleksowej
lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej  z  przedsiębiorcą  energetycznym  i
zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

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

            

…...........................................................           …....................................................
              (miejscowość  i data)                                                                                        (podpis osoby składającej wniosek)

 

………………………………………………………………………………

                                                                                                               (podpis pracownika przyjmującego wniosek)
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