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UCHWAŁA NR X/73/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Na podstawie art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019r., poz. 755) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506) Rada Miejska w Lubsku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Monika Przysmak
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Załącznik
do uchwały Nr X/73/19
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 28 czerwca 2019r.
(Wzór)
WNIOSEK
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
1.Wnioskodawca:___________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
2. Adres zamieszkania:_______________________________________________________________________
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
3. Liczba osób w gospodarstwie domowym:______________________________________________________
4. Liczba osób w gospodarstwie domowym uległa zmianie w stosunku do liczby osób wykazanej we wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego □ TAK □ NIE

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, co następuje:
• powyższe dane są prawdziwe;
• mam przyznany dodatek mieszkaniowy;
•zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
• zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku
energetycznego;
• umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem
energetycznym jest obowiązująca.
Do wniosku dołączam:
• kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą
energetycznym
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI
Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać:
□ odbiór osobisty w kasie urzędu
□ na wskazany poniżej rachunek bankowy/konto osobiste:
Nazwa banku/Nr rachunku................................................................................
POUCZENIE
1. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj.
osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz. 180 ze zm.), która jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
2. Decyzje w sprawie przyznania dodatku energetycznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019r., poz. 755 ze zm.) wydane po dniu 1 stycznia
2015r. zostały objęte zwolnieniem od opłaty skarbowej na podstawie załącznika – wykaz
przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia – w Części I w ust. 53 w kol. 4
pkt 2a do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).
_______________________

________________________

(podpis przyjmującego)

(data i podpis wnioskodawcy)

