UCHWAŁA NR X/114/2019
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 27 maja 2019 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 2018 r.
poz. 994 ze zm.) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 755 z późn. zm.) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Jerzy Kunert
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Załącznik do uchwały Nr X/114/2019
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 27 maja 2019 r.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO
1. Dane wnioskodawcy
Imię

Nazwisko

Numer PESEL

Telefon

Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

2. Skład gospodarstwa domowego
l.p.

Imię i nazwisko

1.

Stopień pokrewieństwa

Numer PESEL

- Wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3. Załączniki
Do wniosku dołączam:
1.

Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu)

2.

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

3.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Oświadczenie dotyczące formy płatności
Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę realizować*:
w formie przelewu bankowego na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Nr rachunku bankowego:

Właściciel rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę
kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej:
Nr rachunku bankowego:

w formie gotówkowej

* zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X” tylko w jednym polu

5. Oświadczenie
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
Jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym jest obowiązująca.
Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego.
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić organ wypłacający dodatek energetyczny o ustaniu przyczyn, które stanowią podstawę ubiegania się
o dodatek energetyczny, np. zmiana miejsca zamieszkania, rozwiązanie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

7.

Został mi przyznany dodatek mieszkaniowy w okresie od ………………………………………...………..…..…….. do …..….………..…………………………………….……..

6. Pouczenie
1.

2.

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy
o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
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.

………………………………………………..
(miejscowość i data)

………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

7. Adnotacje urzędowe
Osoba składająca wniosek ma przyznany dodatek mieszkaniowy w okresie od …………………………………………… do ……………………………………………

……………………………………………………….
(data i podpis sprawdzającego)
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