Projekt
z dnia 30 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VIII/ /2019
RADY GMINY ZBÓJNO
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz.755 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2019 r., poz. 730
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Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego
1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i Imię:
Adres zamieszkania:
Pesel:

Numer telefonu:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Imie i Nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Data urodzenia

3. DO WNIOSKU DOŁĄCZAM *)
a) kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą (orginał do wglądu);
b) kopię umowy kompleksowej (oryginał do wglądu)
c) ……………………………………………………………………….
*) właściwe zaznaczyć

4. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (ZAZNACZ ODPOWIEDNI KWADRAT)

□
□

- W Placówce Banku Spółdzielczego w Piotrkwie Kujawskim oddział Zbójno
- Na rachunek bankowy ………....................……………………………….........................

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art.. 233§1 Kodeksu karnego, któryprzewiduje ,,Kto, składając zeznanie
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonymna podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,, podlega karze pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 8''

oświadczam co natępuje:
a) zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego;
b) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
c) umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą
energetycznym jest obowiązująca;
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d) zostałem/am poinformowany/a, że przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, związanego z ustaleniem prawa do
wypłaty dodatku energetycznego, wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone na stronie
internetowej Gminy Zbójno pod adresem https://www.zbojno.pl oraz w Biuletynie Informacji Gminy
Zbójno.
e) powyższe dane są prawdziwe;
f)….............................................
…..............…………………………………….
(data, czytelny podpis wnioskodawcy)

Warunki uprawniające do uzyskania dodatku energetycznego
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, będącej stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej
z przedsiębiorcą energetycznym, i która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
2. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w
którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

…..............…………………………………….
(data, czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)
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Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego
w dziedzinie która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym
stanem prawnym:
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),
opublikowaną w dniu 19 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z2019 r. poz. 730) zmieniono art.5d ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 755) w ten sposób, że rada gminy
została zobowiązana do określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, podjęcie uchwały uznaje się za konieczne i uzasadnione.
2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym
w szczególności skutków finansowych:
Przyjęcie uchwały nie spowoduje skutków finansowych dla Gminy. Wypłata dodatku energetycznego jest
bowiem zadaniem z zakresu administracji rządowej, na który Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu
państwa.
3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień,
jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa:
Nie ma takiego obowiązku.
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