
UCHWAŁA NR XXIV/214/2021 
RADY GMINY STANISŁAWÓW 

z dnia 22 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/203/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 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 2021 r. 
poz. 1372), art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716 ze 
zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nowe brzmienie wzorowi wniosku o wypłatę dodatku energetycznego stanowiącemu 
załącznik  do uchwały Nr XXII/203/2021 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Waldemar Zbytek 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/214/2021 

Rady Gminy Stanisławów 

z dnia 22 września 2021 r. 

WNIOSEK 
o wypłatę dodatku energetycznego 

1. Wnioskodawca:……………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

2. Adres zamieszkania:………………………………………………………………………… 

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym: 

4. Oświadczam, co następuje 

- powyższe dane są prawdziwe, 

- mam przyznany dodatek mieszkaniowy, 

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej 

- zapoznałem/łam się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

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

5. Do wniosku dołączam: 

· kopie umowy kompleksowej lub kopie umowy sprzedaży energii elektrycznej 

6. Sposób wypłaty dodatku energetycznego: 

•        przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy 

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

•       gotówką w kasie Urzędu Gminy Stanisławów 

 
 

……………………………………. 

       (podpis wnioskodawcy)
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Uzasadnienie 

W dniu 25 czerwca 2021 r. Rada Gminy Stanisławów podjęła uchwałę Nr XXII/203/2021 w sprawie 
określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

W dniu 19 lipca 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozstrzygnięcie Nr WNP-I.4131.151.2021.MW 
stwierdzające nieważność załącznika do w/w uchwały w zakresie w jakim Rada uznała za niezbędne podanie 
w pkt 1 wzoru wniosku następujących danych wnioskodawcy: daty urodzenia oraz nr PESEL oraz w zakresie 
sformułowania: ''Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia". 

Stosując się do wskazań zawartych w w/w rozstrzygnięciu nadzorczym opracowano wzór wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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