
UCHWAŁA NR VIII/63/2019
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Na podstawie art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 755 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506  z późn. zm.) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

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

 

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski



Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie  
w sprawie dodatku energetycznego: 

Adres: 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku energetycznego 

 

1. Dane wnioskodawcy 

Imię: Nazwisko: 

Numer PESEL: 

           
 

Telefon: 

Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

  

2. Skład gospodarstwa domowego 

L.p. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

1. 
 

Wnioskodawca 
 
 

2. 
   

3. 
   

4. 
   

5. 
   

6. 
   

7. 
   

8. 
   

9. 
   

10. 
   



3. Załączniki 
 
Do wniosku dołączam: 

1. Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu) 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych  

z rozpatrywaniem wniosku, przyznaniem i realizacją dodatku energetycznego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) 

 

 

 
                  ---------------------------------------------                                      ------------------------------------------------------ 
                           miejscowość          data                                                                 podpis wnioskodawcy 
 

 

 

 

 

4. Oświadczenie 
 
Oświadczam, co następuje: 
 

1. Dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 
2. Jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym. 
3. Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem 

energetycznym jest obowiązująca. 
4. Zamieszkuję w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. 
5. Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego. 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 
                  ---------------------------------------------                                      ------------------------------------------------------ 
                           miejscowość          data                                                                 podpis wnioskodawcy 

 



 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY REALIZACJI  

DODATKU ENERGETYCZNEGO 

 
  W przypadku przyznania dodatku energetycznego świadczenie proszę realizować: 
 
  

□ w formie przelewu bankowego na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

 
nr rachunku bankowego: 

 
__ __    __ __ __ __     __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __  
  
Właściciel rachunku bankowego:……………………………………………………………………………………….………… 

 
 
 

□ w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym 

posiadam zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej: 
 
nr rachunku bankowego: 

 
__ __    __ __ __ __     __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __  
  
 

□ w formie gotówkowej 

 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
* zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając „X” tylko w jednym polu 

 

 

 
                  ---------------------------------------------                                      ------------------------------------------------------ 
                           miejscowość          data                                                                 podpis wnioskodawcy 

 



Uzasadnienie
do uchwały nr VIII/63/2019

Rady Gminy Gizałki
z dnia 8 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Zgodnie z ustawą z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. poz. 730) nastąpiły zmiany w ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.).

W art. 5d dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego", tym samym
nowelizacja nadała radzie gminy kompetencje ustalenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego.

W związku z powyższym uchwalenie w/w uchwały uważa się za zasadne.

Wójt

Robert Łoza




