UCHWAŁA NR IX/89/2019
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie 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 2019 r.
poz. 506) w związku zart.5d ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 755) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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Załącznik do uchwały Nr IX/89/2019
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 18 czerwca 2019 r.
W NIOSEK O W YPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO
1. Dane osoby ubiegającej się:__________________ _____________________________
Imię

Nazwisko

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

Ilość osób w gospodarstwie domowym............................

Telefon:................................................................................

Proszę o wypłatę dodatku energetycznego. Oświadczam co następuje:
1. Został mi przyznany dodatek mieszkaniowy w okresie
o d ....................................... d o .........................................
2. Jestem stroną czynnej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym.
3. Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Sposób wypłaty dodatku energetycznego (zaznaczyć odpowiedni kwadrat):
□ W punkcie kasowym Banku Spółdzielczego Gogolin/Oddział Zdzieszowice
□ Na poniższy rachunek bankowy

Dane posiadacza rachunku:

( podpis przyjmującego)

(data, podpis wnioskodawcy)

Pouczenie
1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
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