
DRUK NR 8/X

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019r. poz. 506) w związku z art. 5 d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 755) Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

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

§ 2. Traci moc uchwała NR IX/76/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 
ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

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

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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WNIOSEK 

o wypłatę dodatku energetycznego 

 
1. DANE WNIOSKODAWCY 
 
Nazwisko i imię: 
 
Adres zamieszkania: 
 
Numer telefonu: 
 
Liczba osób w gospodarstwie domowym: 
 
 

 
2. SKŁAD  OSOBOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 
 
Lp. 

 
Imię i nazwisko 

 
Stopień pokrewieństwa 

 
1. 

  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

 
5. 

  

 
6. 

  

 
7. 

  

 
8. 

  

 
9. 

  

 

 
3. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni kwadrat) 
 
 
 

Na wskazany poniżej rachunek bankowy:  
  -     -     -     -     -     -     

 

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Gryfinie

z dnia 27 czerwca 2019 r.
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Na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę 
kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej: 
  -     -     -     -     -     -     

 

 
 

W kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 
 

 
4. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (zaznacz odpowiedni kwadrat) 
 
1. 
 

 
Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej z dnia……………………… zawartej z 
przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu) 
 

2. 
 

 
Fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy 
przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii 
elektrycznej) 
 

 
Nie dotyczy 
 

 

 
5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
 
oświadczam co następuje: 
- mam przyznany dodatek mieszkaniowy, 
- jestem stroną aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej  lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
  

 

Data: ………………………..       Podpis wnioskodawcy:  

 

         ………………………………….. 

 

 

Podpis przyjmującego: 

 

………………………………….. 
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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. Zgodnie natomiast z art. 5d ust. 2 wskazanej ustawy

rada gminy ma obowiązek określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku

energetycznego.

W związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego przez Wojewodę

Zachodniopomorskiego w odniesieniu do uchwały NR IX/76/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia

30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, Gmina

Gryfino przedstawiła Wojewodzie Zachodniopomorskiemu pismem z dnia 11 czerwca 2019 r.

uzasadnienie faktyczne i prawne dotyczące przewidzianego we wzorze wniosku wymogu

podania przez wnioskodawcę ubiegającego się o dodatek energetyczny numeru PESEL oraz co

do umieszczenia we wniosku klauzuli o odpowiedzialności karnej.

Gmina Gryfino ustosunkowała się do zastrzeżeń Wojewody Zachodniopomorskiego,

jednocześnie poinformowała, że zamierza zastosować się do stanowiska zawartego

w zawiadomieniu, poprzez usunięcie we wniosku o wypłatę dodatku energetycznego pola

numeru PESEL oraz klauzuli o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W

związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską w Gryfinie niniejszej uchwały wraz z nowym

wzorem formularza stanowiącego załącznik nr 1 oraz uchylenie uchwały nr IX/76/19 Rady

Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę

dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino jest zasadne.

Sporządziła:

Milena Szewczuk
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