
UCHWAŁA NR XXV/242/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały  Nr XXIV/216/2021  w sprawie  określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
energetycznego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2021r. 
poz. 1372/ w związku z art. 5d ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne/ Dz. U. z 2021r. 
poz. 716 z późn. zm./ Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2021 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Kałuszyna. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

  

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Kałuszynie 

 
 

Władysława Zofia Mirosz 
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                                   W N I O S E K 
                      o przyznanie dodatku energetycznego 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
                                                            ( imię i nazwisko ) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
      ( adres zamieszkania: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) 
Liczba osób w gospodarstwie  domowym:  
…………………………………………………………………………………… 
2. WNOSZĘ   O  PRZEKAZYWANIE  DODATKU  ENERGETYCZNEGO 

     *na rachunek bankowy : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   ( nazwisko właściciela rachunku bankowego ) 
                          

                                                       ( numer rachunku bankowego) 
*na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                        ( nazwa przedsiębiorstwa energetycznego) 
                          

                          ( numer rachunku bankowego przedsiębiorstwa energetycznego) 
 
*przekazem pocztowym  

 

             Oświadczam , co następuje : 
na dzień składania wniosku spełniam łącznie poniższe warunki do otrzymania zryczałtowanego 
dodatku energetycznego: 
1. zamieszkuję w miejscu dostarczania energii, 
2. mam przyznany dodatek mieszkaniowy za okres od …………………………… do ……………………… 
3. jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym i umowa ta jest nadal aktualna. 

Do wniosku dołączam : 
1. kopię rachunku lub faktury za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy, 
2. kopię kompleksowej umowy/ umowy  sprzedaży energii elektrycznej zawartą z 

przedsiębiorstwem energetycznym ( oryginał do wglądu) 

Załącznik do uchwały Nr XXV/242/2021

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 9 listopada 2021 r.
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Prawidłowość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
………………………………………………………………….                                 
……..…………………………………… 
(miejscowość, data, podpis wnioskodawcy)                                        ( data i podpis przyjmującego) 
WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 
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, która jest stroną umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i 
zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

2. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry , z wyjątkiem 
miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku. 
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