
UCHWAŁA NR VIII/111/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 29 maja 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), art. 5d ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 755), Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje:

§ 1. 

Ustala się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady   
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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WNIOSEK 

o wypłatę  dodatku energetycznego 

1.  Wnioskodawca:  

  (imię i nazwisko) 

 

2.  Adres zamieszkania:  

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

 

3. PESEL:            
 4. Telefon: 

(1) 

 
 

 

5.  Ilość osób w gospodarstwie domowym:  

   

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, co następuje: 

• powyższe dane są prawdziwe; 

• zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

• zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego; 

• umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą 
energetycznym jest obowiązująca; 

 
 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI 

 Dodatek energetyczny proszę przekazywać: 

 Gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Sandomierzu, ul. Słowackiego  37B 

 Na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

Nr rachunku: 

                          

 

Nazwa banku ……………………………………………………………...………………………….. 

 

 

 

………………………………………..    …….……………………………… 

 (podpis przyjmującego)      (podpis wnioskodawcy) 
 

(1) Podanie numeru telefonu  jest dobrowolne. 

 

Załącznik do uchwały Nr VIII/111/2019

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 29 maja 2019 r.
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UZASADNIENIE

Dnia 4 maja 2019 r. wejdzie w życie ustawa 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 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz.
730.

W art. 39 ww. ustawy nastapiła zmiana art. 5d ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755) poprzez dodanie ust. 2 w brzmieniu: Rada gminy określa,
w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

W świetle powyższego zasadnym jest podjęcie przez Radę Miasta w Sandomierzu uchwały
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
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