
UCHWAŁA NR XLIII/223/2021 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 16 czerwca 2021 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 (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.1)) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia  
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.2)) uchwala się, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 868. 
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/223/2021 

Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

WNIOSEK 

o wypłatę dodatku energetycznego 

1.DANE WNIOSKODAWCY 
Imię i nazwisko: 
Adres zamieszkania: 
Liczba osób w gospodarstwie domowym: 
2.SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznaczyć właściwe) 
□ W kasie urzędu miasta  
 
□ Na rachunek bankowy 
 
………………………………………………………………………………….. 
3.OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
Oświadczam, co następuje: 
¾przyznano mi dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych, 
¾jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 
przedsiębiorstwem energetycznym, której kopię załączam do niniejszego wniosku, 
¾umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą 
energetycznym nadal obowiązuje, 
¾zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

          Data:                                                                      Podpis wnioskodawcy: 
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UZASADNIENIE 

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.  
Zgodnie natomiast z art. 5d ust. 2 ww. ustawy Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór 
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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