
Projekt 
 
z dnia  6 maja 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

Na podstawie art. 5d ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2021r. poz.716) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art.5 ust.5 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. 
poz. 1057 ze zmianami) 

Rada Miejska w Sosnowcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w załaczniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca. 

§ 3. 1. Traci moc Uchwała Nr 204/X/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 maja 2019r. w sprawie 
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO 
 

 

1. Wnioskodawca: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                      (imię i nazwisko) 

 

2. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                              (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

3. Telefon*(nieobowiązkowo): 

 

4. Ilość osób w gospodarstwie domowym: ………………… 

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać: 

 Na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

Nr rachunku: 
                            

 

 

Inna forma płatności 

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

 

Do wniosku dołączam: 

- kopię umowy kompleksowej** lub umowy sprzedaży energii elektrycznej** zawartej z przedsiębiorcą energetycznym 

- inne (należy wskazać jakie)  …………………………………………………………………………………..……………..……………… 

Oświadczam, że: 

1. zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 

2. umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest obowiązująca, 

3. mam przyznany dodatek mieszkaniowy, 

4. dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 
 

 

 

 

 

   

 
 

 

……………………………………….………… 

data 
 

 

 

……………………………………….………… 

podpis wnioskodawcy 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

… 

…………………………………….……….………………………… 
data i podpis pracownika przyjmującego i weryfikującego wniosek 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

… 

………………………………….……….…………………………… 
data i podpis pracownika sprawdzającego wniosek 

 

 
                                                                              

 

Objaśnienia: 

                                                                                                                                                                                 

* podanie numeru telefonu jest dobrowolne 

** niepotrzebne skreślić 

Załącznik do uchwały  

Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr ………………… 

z dnia ………………………………… 

 

Wilhelm Zych 
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