
UCHWAŁA ……………. 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

 

z dnia…………… 

 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietna 1997 r. – Prawo 

energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.), 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 

uchwala 

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

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

/-/ Robert Cichowicz 

II ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 5d 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 ww. ustawy art. 5d ust. 2 nałożył na Radę gminy obowiązek określenia 

w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Wobec powyższego podjęcie 

przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Załącznik Nr 1 do uchwały…………… 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
z dnia…………………….. 

                                                                                               
PSM.824.2………………………………………… 

 
                                                                                                                Jastrzębie - Zdrój, dnia…………………… 
 

W N I O S E K 
o wypłatę dodatku energetycznego 

(wniosek wypełnić drukowanymi literami) 
 
 
Wnioskodawca ............................................................................................................... 

                                         (Imię i nazwisko, data urodzenia) 
 

Adres zamieszkania ........................................................................................................ 

 

Dodatek energetyczny proszę przekazać: 
 

1) Na  konto:  
 

             __ __ -__ __ __ __ - __ __ __ __  - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __-__ __ __ __ 
 
 

2) Inne: ………………………………………………………………………………. 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

 
Oświadczam, że: 
- powyższe dane są prawdziwe, 
- otrzymuję dodatek mieszkaniowy, 
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 
- umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z Zakładem Energetycznym  
 
w ………………………………. z dnia ……………………, jest obowiązująca,  
- zapoznałem/łam się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego 
 
- łącznie lokal zamieszkuje: ................osób 

 

Do wniosku dołączam: 

1. Kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej)  
lub kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej). 

                                                                                   
 

                                                                                                          ………………………………….                                                                                                               
                                                                                                                   podpis wnioskodawcy 

 
 
 
 



Wypełnia przyjmujący 
dodatek mieszkaniowy przyznany na okres: 
 
od dnia ……………………………..  do dnia ………………………………….. 

 
decyzją  z dnia ……………………………….  Nr ………………………………………………… 

 
 
                                                                                                                 ……………………………… 
                                                                                                                  data i podpis przyjmującego 
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