
  

UCHWAŁA NR VII/54/2019 

RADY GMINY SEJNY 

z dnia 9 lipca 2019 r. 

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) Rada Gminy Sejny uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sejny. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Anna Szułowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 lipca 2019 r.

Poz. 3704



Załącznik do uchwały Nr VII/54/2019 

Rady Gminy Sejny 

z dnia 9 lipca 2019 r. 

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

(Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie  

w sprawie dodatku energetycznego) 

………………………………………………………………………………. 

                                     (adres)                                  

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego 

1. Wnioskodawca: 

…………………………….………………………………………………………….…………… 

(imię i nazwisko) 

2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………...……………… 

3. PESEL: …………………………...……...…..…… 

4. telefon: ……………..………….…………………….. 

5. Ilość osób w gospodarstwie domowym: …………… 

Oświadczam, co następuje: 

- powyższe dane są prawdziwe; 

- przyznano mi dodatek mieszkaniowy, zgodnie z decyzją Nr: …...………………………………..… 

z dnia ……………………….…... na okres ………………………………………………………… 

- jestem stroną obowiązującej umowy kompleksowej*/umowy sprzedaży energii elektrycznej* zawartej  

  z przedsiębiorstwem energetycznym z dnia ……………………… znak: ………………..…..………… 

- zamieszkuję w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna; 

- liczba osób w gospodarstwie domowym odpowiada liczbie określonej w decyzji o dodatku mieszkaniowym: 

TAK*/NIE* (jeśli wybrano NIE wskazać liczbę i uzasadnić) ………………………..………………………… 

……………………………...........................…………………………………………....……………………… 

………………..……………….…………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………. 

Do wniosku dołączam: 

- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym (oryginał do wglądu); 

- inne dokumenty# …………………………………………….…………………………………..……… 

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 

1. 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 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. 
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Dodatek energetyczny proszę przekazywać na wskazany poniżej rachunek bankowy (26 cyfrowy): 

                          

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 6 w związku z art. 233 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że dane podane we 

wniosku są prawdziwe oraz mam świadomość spoczywania na mnie odpowiedzialności za ewentualne 

konsekwencje wskazania nieprawdziwych danych w szczególności rachunku bankowego. 

…………………….………………                        ………………………………………………………… 

(data i podpis wnioskodawcy)                 (data i podpis pracownika przyjmującego wniosek) 

* niepotrzebne skreślić 

# w przypadku dołączenia do wniosku innych dokumentów należy je wpisać  
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Uzasadnienie 

Dodatek energetyczny to świadczenie, które przysługuje tzw. wrażliwym odbiorcom energii elektrycznej, 

czyli osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego, pod warunkiem, że mają zawartą umowę 

sprzedaży prądu z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii 

elektrycznej. Jego wysokość w zależności od liczby osób w rodzinie to od 11,37 zł do 18,96 zł miesięcznie. 

W dniu 4 maja 2019 r. opublikowana została ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw, 

w związku z zapewnieniem stosowania 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. 

poz. 730). W ustawie tej art. 39 dokonuje zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

w ten sposób, że w art. 5d dodaje się ust. 2 w brzmieniu: Rada Gminy określa, w drodze uchwały, wzór 

wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Zgodnie z powyższym opracowano nowy wzór wniosku 

o wypłatę dodatku energetycznego. 
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