DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Kraków, dnia 19 czerwca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Artur Słowik; MUW
Data: 2019-06-19 15:14:35

Poz. 4632
UCHWAŁA NR IX/86/2019
RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH
z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie: przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 – z późn. zm.), w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 755 – z późn. zm.)
Rada Miejska w Wadowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Piotr Hajnosz
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Załącznik do uchwały Nr IX/86/2019
Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 22 maja 2019 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO DLA ODBIORCY WRAŻLIWEGO
1. Odbiorca: …………………………………………………………………………………...........… ,
(imię i nazwisko)
…………………………………....................................................................…………………
(PESEL)
numer telefonu: ………………………………………… .
2. Adres zamieszkania w miejscu dostarczenia energii elektrycznej:
……………………………………………………………………………….……….……..….…………
3. Umowa kompleksowej dostawy

lub Umowa sprzedaży energii elektrycznej:

Nr ……………………………………………. z dnia …………………………………….…..……
4. Liczba osób w gospodarstwie domowym: ………………osoba/y/ …………………...............(słownie )
5. Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego:
Nr ……………………………………………. z dnia ……………….……………………………,
na okres: od…..…………………………… do ………………………………………………,
Nr ……………………………………………… z dnia …………………………………………..,
na okres:

od …..…………………………… do……………………………………….……....

6. Przyznany dodatek energetyczny proszę przekazać na:
a) moje konto /wpisać nazwę banku i nr rachunku/:
…………………………………………………………………….……..….……………………
……………………………………………………………………………………………………
b) konto dostawcy
ewidencyjny/:

energii

elektrycznej /wpisać nazwę banku i indywidualny nr

rachunku oraz

nr

…………………………………………………………………….……..….……………………
……………………………………………………………………………………………………
c) będę odbierał/a/ w Kasie Urzędu Miejskiego /wpisać TAK lub NIE/: …………………………….…
Oświadczam, że powyższe informacje
odpowiedzialności karnej art. 233 paragraf
oświadczenia oraz art. 286 paragraf 1 K.K.

są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a/
1 Kodeksu Karnego za złożenie fałszywego

Zapoznałam/-em/ się z Klauzulą Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w MOPS
Wadowice.
Wyrażam zgodę na: umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych MOPS, który będzie
ich administratorem; przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie, w jakim
jest to niezbędne do rozpatrzenia i realizacji mojego wniosku o przyznanie dodatku energetycznego oraz
do dokonywania przelewu bankowego/ wypłaty w Kasie Urzędu Miejskiego w Wadowicach.
…………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

…………………………………………..
(podpis przyjmującego )
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W załączeniu:
- kopia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
- kopia Faktury VAT od przedsiębiorstwa energetycznego / tylko w przypadku wyboru płatności na konto
przedsiębiorstwa energetycznego/,
Pouczenie:
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy na
podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 180 - z późn. zm.), jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.
Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego
energii elektrycznej, na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.).
Do wniosku dołącza się:
- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
- kopię Faktury VAT od przedsiębiorstwa energetycznego /tylko w przypadku wyboru płatności na konto
przedsiębiorstwa energetycznego/.
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do 10 dnia każdego
miesiąca z góry, za wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia
30 stycznia danego roku.
Dodatek energetyczny wynosi 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanego przez
ministra właściwego do spraw gospodarki i wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu
zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokości limitu:
- 900kWh w roku kalendarzowym

–

dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez

-

dla gospodarstwa domowego składającego się z

- 1500kWh w roku kalendarzowym -

dla gospodarstwa domowego składającego się z

osobę samotną.
- 1250kWh w roku kalendarzowym
2 do 4 osób.
co najmniej 5 osób.
Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku,
w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski”,
wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.
Art.233. § 1. KODEKSU KARNEGO stanowi cyt.:
Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art.286. § 1. KODEKSU KARNEGO stanowi cyt.:
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Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności
do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach
Piotr Hajnosz

