
                                                                                                                  
 

UCHWAŁA Nr VII/53/2019 

RADY GMINY WIDUCHOWA 
 

z dnia 14 czerwca 2019 r. 
 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 755) Rada Gminy Widuchowa 
uchwala,  
co następuje: 

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

do niniejszej uchwały. 
 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Załącznik do Uchwały Nr VII/53/2019 
        Rady Gminy Widuchowa 
        z dnia 14 czerwca 2019 r. 
 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku energetycznego 
 

1. Dane wnioskodawcy 
Imię i nazwisko  
         
Pesel  
 

Telefon 

Miejsce zamieszkania:  
 

 
2. Wnoszę o przyznanie dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego : 

a) prowadzonego przez osobę samotną; 

b) składającego się z 2 do 4 osób; 

c) składającego się z co najmniej 5 osób. 

3. Proszę o przekazywanie dodatku energetycznego na  : 

a) rachunek odbiorcy energii elektrycznej prowadzony przez przedsiębiorstwo 

energetyczne ………………………………………………………………..  o numerze: 

                          

b) gotówką w Banku Spółdzielczym w Widuchowej. 

4. Do wniosku dołączam : 

a) kopię umowy kompleksowej lub kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał 

do wglądu): 

5. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego **) 

oświadczam,  że:   

a) zapoznałam /em się z warunkami uprawniającymi do przyznania dodatku 
energetycznego; 

b) został mi przyznany dodatek mieszkaniowy w okresie od ……………… do 
…………….....;  

c) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej wskazanym w pkt 1 wniosku; 
d) powyższe dane są prawdziwe; 
e) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z przyznaniem dodatku energetycznego zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 ( określane 
jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) 
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych; 

f) Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić pracownika GOPS w Widuchowej 
prowadzącego sprawy dodatku energetycznego o ustaniu przyczyn, które stanowią 



podstawę ubiegania się o dodatek energetyczny, np. zmiana miejsca zamieszkania, 
rozwiązanie umowy z zakładem energetycznym. 
        

**) Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3. 
……………………………………………..                      
………………………………………………. 
                       data i podpis przyjmującego                                                                                                     data, podpis czytelny wnioskodawcy 

 
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 
roku   o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 180), 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 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. 
 

4. Dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia dodatku energetycznego 
przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania tego 
dodatku. 
 

5. 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. 

                                                                                     
………………………………………………….. 

                                                                                                     (data, podpis czytelny osoby ubiegającej się) 
 
……………………………………………………………………….………………………………………………………… 

Wypełnia organ przyjmujący wniosek : 

Osoba składająca wniosek ma przyznany dodatek mieszkaniowy: 
 

Decyzja: znak, data Okres: od, do    UWAGI 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

                                                                                                                    ………………………………………………..   
(data, podpis osoby przyjmującej wniosek) 

 



 
 
                                                                                          Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/53/2019 
        Rady Gminy Widuchowa 
        z dnia 14 czerwca 2019 r. 
 

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. 
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 
roku  o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2017r., poz.180), która jest stroną umowy 
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym i zamieszkuje  
w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  

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.  

Ustawa z 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku  
z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz.U. poz. 730) w odniesieniu do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo 
energetyczne (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 755) wprowadziła zmiany w art. 39 :  
1) w art. 5d dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:  
2) Rada Gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego.  
3) Dane osobowe przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypłacenia dodatku 

energetycznego przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania 
wypłacania tego dodatku.    
Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie określenie wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego jest zasadne.  
 

 

 

 

 

 

 

 


