
UCHWAŁA NR XII/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506), w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 755), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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WNIOSEK 

o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 
 

1.  Wnioskodawca:  
  (Imię i nazwisko) 

 

2.  Adres zamieszkania:  
  (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

3. PESEL:            
 

4. Telefon:  
 

 

5.  Ilość osób w gospodarstwie domowym:  
   

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, co następuje: 

 powyższe dane są prawdziwe; 

 mam przyznany dodatek mieszkaniowy;  

 zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

 zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego; 

 umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym 
jest obowiązująca; 

 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z 
przyznaniem zryczałtowanego dodatku energetycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000.). 

 
Do wniosku dołączam:         

 kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym 
(oryginał do wglądu). 

 kopię decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy 

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

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI 

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać: 
 

 odbiór osobisty w kasie OPS w Żarowie 
 

 Na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

Nr rachunku: 

                          

Nazwa banku ……………………………………………………………...………………………….. 
 

Na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę kompleksową lub 

umowę sprzedaży energii elektrycznej. 
 

Nr rachunku: 

                          
 

 

OPŁATY 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  13 lutego 2014 r w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 

r. poz 224) decyzja w sprawie zryczałtowanego dodatki energetycznego nie podlega opłacie 
 

1 z 2 
 

Id: 4C2A4BFC-CD35-4BFA-833B-0D7CDDA63A20. Podpisany Strona 1



OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM 

1    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

2    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

3    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

4    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

5    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

6    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

7    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

8    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

9    

 imię i nazwisko stopień pokrewieństwa PESEL 

10    

 

 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o treści art. 233 § 1, 1a, 2 Kodeksu karnego, który: 

 za składanie fałszywych zeznań lub zatajanie prawdy przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 8, 

 za zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy z obawy przed odpowiedzialnością karną  przewiduje karę 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

 

 
   

(podpis przyjmującego)  ( data i podpis wnioskodawcy) 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r., poz. 755), Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Sporządziła:

Małgorzata Siemińska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
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