
  

UCHWAŁA NR XIV/69/2019 

RADY GMINY MAŁY PŁOCK 

z dnia 12 września 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 (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506, 1309) i art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2019 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 755, 1435, 1517, 1520, 1524, 1556) Rada Gminy Mały Płock uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii 

elektrycznej zamieszkałych na terenie Gminy May Płock stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock. 

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

Województwa Podlaskiego 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gałązka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia wtorek, 17 września 2019 r.

Poz. 4492



Załącznik do uchwały Nr XIV/69/2019 

Rady Gminy Mały Płock 

z dnia 12 września 2019 r. 

Nazwa podmiotu realizującego wypłatę dodatku energetycznego 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

W MAŁYM PŁOCKU 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO 

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię i Nazwisko: 

PESEL: Telefon 

Miejsce zamieszkania: 

Miejscowość ………………………………………………………………………………… 

ul. ………………………………………………. nr domu …………nr mieszkania ………. 

Liczba osób w gospodarstwie domowym:  

2. Wnoszę o przekazywanie dodatku energetycznego *): 

□na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

                          

□ inna forma płatności: ……………………………………………………………………… 

3. Do wniosku załączam: 

- kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży 

energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) zawartą z przedsiębiorcą energetycznym 

(oryginał do wglądu).  

- inne: …………………………………………………………………………………………... 

4. Oświadczam co następuje: 

1) powyższe dane są prawdziwe, 

2) mam przyznany dodatek mieszkaniowy na okres od ………………… do …………………, 

3) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 

4) zapoznałem/łam się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego, 

5) umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym 

jest obowiązująca, 

6) pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu Karnego prawdziwość danych 

zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

W przypadku zmiany wysokości przyznanego świadczenia w związku z obowiązującymi 

przepisami, wyrażam zgodę na zmianę decyzji zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 

5. 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 roku 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. Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, w drodze 

obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku 

energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie 

budżetowej. 
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3. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej 

oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym 

ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 775 z późn. zm.). 

4. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego 

miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 

30 stycznia danego roku. 

Data: 

 

 

Podpis wnioskodawcy: 

Podpis przyjmującego: 

 

 

 

 

 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK OŚRODKA 

Okres przyznania dodatku energetycznego: 

 

 

Kwota dodatku energetycznego: 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755) 

odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Odbiorcą 

wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano 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.) oraz 

jest strona umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. 

Na podstawie art. 5d ust. 1 w/w ustawy, dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy 

sprzedaży energii elektrycznej. 

Wprowadzony do art. 5d ustawy ust. 2 nałożył na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wzór 

wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne. 
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