
UCHWAŁA NR X/115/2019 
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2019 r. 
poz.506) oraz art.5d ust.2ustawy zdnia lOkwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j . Dz.U. z2019r. 
poz. 755 i 730) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

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

Wiceprzewodniczący Rady 

Miej~~~ie 

~yk 
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Załącznik do uchwały Nr X/115/2019 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

WNIOSEK 
o wypłatę dodatku energetycznego 

Wnioskodawca: ................................................................................................... . 
(imię i nazwisko, PESEL) 

Adres zamieszkania: .............................................................................................. . 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

Telefon kontaktowy: .............................................................................................. . 

(Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na jego przetwarzanie w celu kontaktu w sprawach związanych 
ze składanym wnioskiem) 

Na podstawie art. 5d ustawy z dnia 13 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) wnoszę o przyznanie dodatku energetycznego. 

Niniejszym oświadczam, że: 

jestem osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. I ustawy 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 
z późn. zm. ), 
jestem stroną obowiązującej umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energ11 
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 

zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 

moje gospodarstwo domowe składa się z .......... osób. 

Wnoszę o przekazywanie dodatku energetycznego w następujący sposób: 

D wypłata do rąk własnych w kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w 
Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Paradyżu, Filia w Opocznie 

O przelewem na wskazane konto- nazwa banku i nr rachunku bankowego 

(data i podpis wnioskodawcy) 

Załącznik: 

l. kopia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym 
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Pouczenie: 
1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której przyznano 

dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej . 

2. Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość dodatku 
energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie 
budżetowej. 

3. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z 
góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia 
danego roku. 

Wypełnia organ przyjmujący wniosek: 

Nr decyzji przyznającej Okres przyznania Liczba osób w Uwagi 
prawo do dodatku gospodarstwie dotyczące wypłaty 

mieszkaniowego domowym dodatku energetycznego 

(data, czytelny podpis osoby rozpatrującej wniosek) 
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