
UCHWAŁA NR VII/61/19
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego 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 z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 755) Rada Miejska Chełmży  uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kalinowski
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WNIOSEK 

o wypłatę dodatku energetycznego 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko: Imię 

 Numer telefonu * 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Liczba osób w gospodarstwie domowym: 

 

 

 

SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni kwadrat): 

 W kasie - Bank Spółdzielczy w Toruniu  o/ Chełmża ul. Chełmińska 1 

 
Na rachunek 

bankowy * 
                          

 

 

Data: Podpis wnioskodawcy: 

 

 

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 

Oświadczam co następuje: 

- przyznano mi dodatek mieszkaniowy, 

- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym, 

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Data: Podpis wnioskodawcy: 

 

 

1. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU 

- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym. 

 

 

Podpis przyjmującego: 

 

 

*wypełniając pole wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych 

 

 

Załącznik do uchwały Nr VII/61/19

Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 13 czerwca 2019 r.

Id: AE5CFC6A-E0DD-4BBC-B420-07D872FA85D9. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

do uchwały nr VII/61/19 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o
wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zgodnie z art. 5d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dodatek energetyczny
przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii
elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej.

Wprowadzony do art. 5d ww. ustawy nowy ust. 2 nałożył na organ stanowiący obowiązek określenia
w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Wobec powyższego podjęcie
przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Uchwała nie zawiera danych prawnie chronionych.
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