
UCHWAŁA NR XI/76/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. 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 Głuszycy uchwala co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5 d 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. Wprowadzony do 
art. 5 d ww. ustawy nowy ust. 2 nałożył na Radę Miejską obowiązek określenia w drodze uchwały wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku energetycznego. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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Głuszyca, dnia …………………………… 

…………………………………………. 
                    (imię, nazwisko) 

 

…………………………………............. 
                           (PESEL) 

 

……………………………………………….. 

                 (adres zamieszkania) 

                                                                     Burmistrz Głuszycy 

                                                                           ul. Grunwaldzka 55 

                                                                     58-340 Głuszyca 

 

Wniosek o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 

    Zwracam się z prośbą o przyznanie dodatku energetycznego. Jednocześnie oświadczam,    

że zamieszkuję (proszę podać dokładny adres zamieszkania): 

.………………………………………………………………………………………….……. . 

Liczba osób w gospodarstwie domowym (stale zamieszkujących): ………………………… . 

Oświadczam, iż posiadam dodatek mieszkaniowy przyznany decyzją nr  ….……………..…. 

z dnia …………………… na okres od ………………….…….. do ……………..………….. . 

Do wniosku załączam umowę kompleksową / umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą 

z przedsiębiorstwem energetycznym z dnia ……….……………... nr ……….……………....., 

oraz oświadczam, że zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Przyznany dodatek energetyczny, proszę  przekazywać  (proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat   

i uzupełnić): 

 przelewem na rachunek bankowy (proszę podać imię i nazwisko właściciela rachunku oraz 

numer rachunku bankowego): 

       ……………………………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

 do wypłaty gotówkowej w oddziale Banku Spółdzielczego w Głuszycy,  przy             

ul. Grunwaldzkiej 55 

 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

…………………………………………. 
              data i podpis wnioskodawcy 
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