
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

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

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo 
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 730). uchwala się, co 
następuje :

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały 
Rady Miasta Kołobrzeg 

  Nr ………… z dnia ….. 
 

 
Wzór wniosku 

o wypłatę dodatku energetycznego 
 

Pesel: .............................................                                   Telefon: ………………………….. 

 

1. Wnioskodawca: .................................................................................................................... 

(nazwisko i imię) 

2. Adres zamieszkania: ........................................................................................................... 

          

                                                  
Proszę o wypłatę dodatku energetycznego. Oświadczam, że spełniam warunki do 
otrzymania ww świadczenia tj.; zamieszkuję w danym lokalu, otrzymuję dodatek 
mieszkaniowy oraz posiadam umowę zawartą z Zakładem Energetycznym. 
 

3. Liczba osób w gospodarstwie 
domowym: ..........................................................................................................  

 
4. Okres przyznania dodatku 

mieszkaniowego: ……………………………………………................................... 
 

5. Dodatek energetyczny proszę przekazać: (właściwe zaznaczyć) 
 

□ Na rachunek bankowy ………………………………………………………… 
 
□ Kasa MOPS  
 

6. Do wniosku dołączam aktualnie obowiązującą kopię umowy kompleksowej lub  
           umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą   
           energetycznym (oryginał do wglądu) 
 
 
 

 
 
 
......................................................                            ...................................................... 
 
  data i podpis wnioskodawcy                                        data i podpis przyjmującego 
 
 
Dokonano weryfikacji tożsamości osoby na podstawie okazanego dokumentu tożsamości 
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miasta Kołobrzeg

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uchwałą nr XL/531/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 listopada 2013 roku Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu został upoważniony do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, obejmujących przyznawanie dodatku
energetycznego. Mając na uwadze sprawność procedowania w/w spraw, wprowadzono w
ośrodku wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. Według obowiązujących wówczas
przepisów nie było obowiązku wprowadzania tego wzoru uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg.

Nowelizacją ustawy Prawo energetyczne wprowadzoną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. 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)
(Dz. U. poz. 730) dodano do ustawy art. 5d ust 2 w brzmieniu: „Rada gminy określa, w drodze
uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego”. Przepis ten obowiązuje od dnia
4.05.2019 roku.

W celu spełnienia wymogów formalnych konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta
Kołobrzeg uchwały, w której zostanie określony wzór wniosku. Nie wystarczy, aby w uchwale
pojawiły się jedynie zapisy, jakie dane ma zawierać wniosek, gdyż taka uchwała nie
odpowiadałaby wymogom przepisu art. 5d ust 2 ustawy Prawo energetyczne. Ustawa wyraźnie
formułuje, że do kompetencji rady gminy należy określenie wzoru wniosku. Tym samym podjęcie
proponowanej uchwały jest konieczne i zasadne.
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