
UCHWAŁA NR VII/55/19
RADY MIEJSKIEJ ŻERKOWA

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie 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 r.  
poz. 506), w związku a art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 755 z późn. zm.), Rada Miejska Żerkowa uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żerków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązująca od 4 maja 2019 r.
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Załącznik do uchwały Nr VII/55/19
Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 17 czerwca 2019 r.

Żerków, dnia ………………….. r.
………………………………….
imię i nazwisko wnioskodawcy

………………………………….
adres zamieszkania

63-210 Żerków
BURMISTRZ

MIASTA I GMINY
ŻERKÓW

WNIOSEK
O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

Proszę o przyznanie dodatku energetycznego.
Oświadczam, co następuje:
- powyższe dane są prawdziwe;
- zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego;
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
- otrzymuję dodatek mieszkaniowy przyznany decyzją nr ………….. z dnia ……………..;
- posiadam umowę kompleksową*/umowę sprzedaży energii elektrycznej* zawartą z
Zakładem Energetycznym w …………………………………, z dnia …………….……;
- zostałem/am poinformowany/a, że przetwarzanie danych osobowych podanych we
wniosku jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych, związanych z ustaleniem prawa do wypłaty
dodatku energetycznego, wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żerków pod
adresem https://www.zerkow.pl oraz w BIP.

Liczba osób w gospodarstwie domowym: ………………….. .

……………………………. ………………………………
(podpis przyjmującego wniosek) (podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam:
1. Kopia umowy kompleksowej*/umowy sprzedaży energii elektrycznej*.

SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO

Na rachunek
bankowy:

Żerków, dnia ……………………….. r. ………………………………………
Podpis wnioskodawcy

* niepotrzebne skreślić
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Uzasadnienie

do uchwały Nr VII/55/19 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny to świadczenie, które przysługuje tzw. wrażliwym odbiorcom energii elektrycznej,
czyli osobom uprawnionym do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, pod warunkiem że mają zawartą
umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu zapewnienia stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019,
poz. 730), zmieniony został art.5d ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019, poz. 755 ze zm.) w ten sposób, że Rada Gminy
określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Zgodnie z powyższym opracowano wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uznaje się za uzasadnione.
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