
 

 

UCHWAŁA NR XIV/134/2019 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia 27 czerwca 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) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.), Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje: 

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

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega i Dyrektorowi Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta  

 

 

 Bogusław Potański 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 25 lipca 2019 r.

Poz. 3834



Załącznik do uchwały Nr XIV/134/2019 

Rady Miasta Tarnobrzega 

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 5d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dodatek energetyczny 

przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii 

elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej. Art. 5d ust. 2 w/w ustawy stanowi, że rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku 

o wypłatę dodatku energetycznego. Przepis ten dodany został ustawą 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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