
UchwalJ Nr XIII.93.2020 

Rady Gminy Siubice 


z dnia 71utego 2020 roku 


w sprawie: okreslenia wzoru wniosku 0 wyplat~ dodatku energetycznego. 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 115 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zml), art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (tj. z 2019 rl., poz. 755 ze zm?) Rada Gminy Slubice uchwala, 
co nastypuje: 

§1 

Okresla siy wz6r wniosku 0 wyplaty dodatku energetycznego w zal,!czniku do niniejszej 
uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy W 6jto~i Gminy Slubice. 
I 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

lzmiany opublikowano w Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 oraz poz. 1815, 
2zmiany opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2348; w Dz. U. z 2019 r., poz. 730,poz. 1435, poz. 1517, 
poz.1520, poz. 1524, poz. 1556 oraz poz. 2166. 



Zalqcznik do Uchwaly NrXII1.93.2020 
Rady Gminy Slubice 

[ z dnia 7 lutego 2020 roku 

WNIOSEK 
o wyplat~ dodatku energetycznego 

I1. 	 DANE WNIOSKODA WCY 

I 


Imiy: 	 I Nazwisko: 
[ 

PESEL: 	 Numer telefonu:* 
I 	 I I I I I I I I I I I 

Kod pocztowy: 	 Miejscowosc:
I 

Ulica: Numerdomu: I Numer lokalu: 

Liczba os6b w gospodarstwie domowym: 

*) Podanie numeru telefonu nie jest obowiq.zkowe, ale ulatwi kontakt w sprawie wniosku. Wyrazona zgoda mOie zostac 
cofniyta w dowolnym momencie, poprzez zlozenie oswiadczenia u Administratora. 

2. 	 OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, co nast~puje: 
• 	 powyzsze dane Si! prawdziwe; 
• 	 przyznano mi dodatek mieszkaniowy decyzji! nr z dnia 

• 	 zamieszkujy w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 
• 	 umowa kompleksowa lub umowa sprzedaZy energii elektrycznej zawarta z przedsiybiorq 

energetycznym jest obowii!zuji!ca; 
• 	 zapoznalemlam siy z warunkaml uprawniaji!cymi do uzyskania zryczaltowanego dodatku 

energetycznego. 

3. SPOSOB WYPLATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni kwadrat) 

D w kasie Urzydu 

D na rachunek bankowy 

4. 	 WARUNKI UPRA WNIAJ1\C"& DO UZYSKANIA ZRYCZALTOWANEGO 
DODATKUENERGETYCZN£GO 
1. 	 Zryczaltowany dodatek energetydzny przysluguje odbiorcy wrazliwemu energii elektrycznej 

tj. osobie, kt6rej przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. 0 dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.2133), kt6rajest stroni! 
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaZy energii elektrycznej zawartej z przedsiybiorci! 
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

2. 	 Zryczaltowany dodatek energetyczny wyplacany jest do 10 dnia kazdego miesii!ca z g6ry, 
z wyji!tkiem miesii!ca stycznia, w kt6rym dodatek energetyczny wyplaca siy do 30 stycznia danego 
roku. 

data podpis wnioskodawcy 

Zalaczniki: p ",. vVcJ . A 
Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzed energii elektrycznej zawartej z przedsiybiorstwem energetycznym l 
(oryginal do wgl/!du). 

11 1 Janl/szew. ki 



Uchwała Nr XIII.92.2020 

Rady G;miny Słubice 


z dnia 7 lutego 2020 roku 


w sprawie: 	 upoważnienia Kierownib Gminnego Ośrodka Pomoey Społecznej 

w Słubicach do zalatWiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej. dotyczących zry.....łtowanego d.datku 
energetycznego, o którym mowa w ••tawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. -
Prawo energetyezne. 

• 
N. podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmIJ oraz art. Sd ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.') Rada Gminy w Słubicach uchwala, 
CO następuje: 

§I 

Upow_ia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym 
do w),dawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatków 
energetycznych dla odbioreów wrażliwych energii elektrycznej, o klÓrych mowa war!. 3 pkt 
13c ustaw)' z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. 11. z 2019 r., poz. 755 
ze zm.), zamieszkałych na terenie gminy Słubice. 

§2 

Wykonanie UChwały powierza si~ Wójtowi Gminy Słubice. 

§3 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowyme Województwa Mazowieckiego 

.I RudyPr:rxwouOICZ ex 
,. 

!nI1JI\.",:rW\Kl 

izmlany opublikowano w Dz. U, l. 2019 r., pOl. 1309, pOl. 1571, poz. 1696 ora2. pOl. 181S, 
lzmlaoy opublikowano w Dz. U. z 2018 r., poz. 2348; w Dz_ U. z 2019 r., poz. nO,pOl. 1435, poz. 1517, 
poz. 1520, pol.. 1524, pOl. 1556 oraz pOl. 2166. 



• 


UZASADNIENIE 

Na podstawie art.5c ustawy Prawo energetyczne dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy 

'WTażliwemu. tj. osobie~ której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.l 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z2019r. 

poz. 2133), która jest struną umO'wy kompleksowej lub umuwy sprzedal:y energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i 7.amieszkuje w miejscu dostarczania energii 

elektrycznej (art.3pkt. 13e ustawy). Zgudnie zart.5f ust l prawa energetycznegO', wyplata 

dodatku jest zadaniem z zakresu administracji rządO'wej, któregO' wypłacanie należy 

dO' kO'mpeteneji gminy. Według art.5d ustawy, dodatek energetyczny przyznaje w drodze 

• 	 decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Rada gminy może na podstawie art,39 ust.4 

ustawy o samorządzie gminnym upowaZnić do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej również organy jednostek i podmiotów. O których mowa w art.9 

ust.!. Są tu między innymi jednostki organizacyjne, do których należy Gminny Ośrodek 

POmO'cy Społecznej w Słubicach. Należy podkreślle, że wypłata dO'datków energetycznyeh 

uzależniona jest od wypłaty dudatków mieszkanlowyeh, a te realizo""3I1e będą rówoież 

w Gminnym Ośrodku Pomoey Społecznej w Słubicach na mocy zarządzenia Wójta C'tl1liny 

Słubice w sprawie uPO'ważnienia Kierownika GOPS w Słubicach. Jak wskazano na ws~pie, 

przyl.nawarue dodatku energetycznego Jest ściśle związane z przyznawaniem dodatku 

mieszkaniowegO', upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka PO'mO'cy Społecznej 

w Słubicach do prowadzenia postępowań i 'WYdawania decyzji administracyjnych 

• 	 dotyczących przyznawania dodatku energetycznegO' jest zatem uzasadnione. 

I 
, 





