
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 5 d  ust. 2 Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019  r. poz. 755, poz. 730) oraz  
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506). Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
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WNIOSEK 

o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 

1. Dane wnioskodawcy 

Imię Nazwisko 

Numer PESEL 
                                

 
 

 

Telefon 

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

 
2. Skład gospodarstwa domowego 

lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa PESEL 

1.    Wnioskodawca   
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

z dnia .................... 2019 r.
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10.     
 

3. Oświadczenie dotyczące formy wypłaty świadczenia 
 
W przypadku przyznania dodatku energetycznego, świadczenie proszę przekazywać*: 
 

 

w formie przelewu bankowego na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
 

                                
 
 

 

w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, 
z którym posiadam zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii      

        elektrycznej: 
 

                                
 

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

 

 
4. Oświadczenie 

 
Oświadczam, co następuje: 

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

z przedsiębiorstwem energetycznym. 
3. Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
4. Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego. 
 

 
5. Załączniki 

 
Do wniosku dołączam: 

1. kopię aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 

z dnia……………………………………………………. zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał 

przedstawiam do wglądu), 

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

 

 
 
 
 

  ……………………………………..                                            ………………………………….. 
     (podpis wnioskodawcy)                                                                  (podpis przyjmującego) 
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Uzasadnienie

W wyniku wejścia w życie w dniu 04.05.2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2007 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobonego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) istnieje konieczność określenia,
w drodze Uchwały, wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
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