
UCHWAŁA NR 142/X/19
RADY MIASTA ŻORY

z dnia 29 sierpnia 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 (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Żory.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Piotr Kosztyła

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2019 r.

Poz. 5963



Załącznik do uchwały Nr 142/X/19

Rady Miasta Żory

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Wniosek do Prezydenta Miasta Żory o wypłatę dodatku energetycznego

Wniosek do Prezydenta Miasta Żory o wypłatę dodatku energetycznego
1. DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i imię:

Adres zamieszkania:

Data urodzenia: Liczba osób w gospodarstwie domowym:

2. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO 
Zryczałtowany dodatek energetyczny należy przekazywać (należy zaznaczyć tylko jedną formę 
przekazywania świadczenia):
2.1   □ na wskazany niżej rachunek bankowy 

2.2   □ na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę kompleksową 
lub umowę sprzedaży energii elektrycznej 
Nazwa przedsiębiorcy: 
Ulica: Miejscowość: 

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Oświadczam, co następuje:
- posiadam dodatek mieszkaniowy przyznany decyzją z dnia ................................................................................ numer 
............................................................................  na okres od .................................. do ......................................, 
- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, której 
kopię załączam do niniejszego wniosku,
- załączona do wniosku umowa kompleksowa/umowa sprzedaży energii elektrycznej nadal obowiązuje, 
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
- zapoznałem/-am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego,
i wnoszę o wypłatę dodatku energetycznego.

Miejscowość, data: Podpis wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 3 pkt 13c i art. 5c ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. 
zm) dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie której przyznano dodatek mieszkaniowy 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21.06.2001 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.
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