
Projekt

z dnia  20 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia .................... 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 (Dz. U. 
z 2019 poz. 506) oraz art. 5 d ust. 2  ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997r. -Prawo energetyczne (Dz. U. 
z 2019 poz. 775) Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:

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

niniejszej  uchwały.

§ 2. 
Wykonanie  uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta Zakopane.

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

Województwa Małopolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr 
Rady Miasta Zakopane
z dnia .................... 2019 r.

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego

1. Wnioskodawca: ..............................................................................................................................
(imię i nazwisko)

2. Adres zamieszkania: .......................................................................................................................
3. PESEL: ...........................................................................................................................................
4. Liczba osób w gospodarstwie domowym: .....................................................................................
5. Oświadczam, że spełniam ustawowe warunki do otrzymania dodatku energetycznego tj.

● mam przyznany dodatek mieszkaniowy: TAK  / NIE / UBIEGAM SIĘ*
● jestem stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej  zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym:    TAK  / NIE *
● zamieszkuję w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna: TAK  /  NIE *

6. Dodatek energetyczny proszę: (odpowiednie zaznaczyć)
 przekazywać na wskazany poniżej rachunek bankowy

 wypłacać w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem
Oświadczam, że załączona do wniosku umowa kompleksowa/ umowa sprzedaży energii elektrycznej 

nadal obowiązująca.
Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Zakopane, dnia ................................ ................................................................
(czytelny podpis)

Załącznik :
● kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z   przedsiębiorstwem   

energetycznym (do wglądu orginał)
* niepotrzebne skreślić
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UZASADNIENIE

Na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2019r o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne
rozporządzenie o ochronie danych ) i wejściem w życie art. 39 tejże ustawy niezbędnym jest
ustalenie przez Radę Miasta Zakopane wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. W
świetle nowelizacji ustawy Prawo energetyczne dokonano zmiany art. 5d tejże ustawy i
zobowiązano organy uchwałodawcze do określenia wzoru wniosków we własnym zakresie, w
miejsce dotychczas stosowanych wniosków.
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