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Poz. 2506
UCHWAŁA NR X/69/2019
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506), w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755), Rada Gminy Piekoszów uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, który stanowi załącznik do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Piekoszów
Barbara Drogosz
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Załącznik do Uchwały Nr X/69/2019
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 30 maja 2019 roku

Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie
w sprawie dodatku energetycznego:

Adres:

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego
I.

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko:
PESEL

Telefon:

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

II.

SYTUACJA RODZINNA

Ilość osób w gospodarstwie domowym:

III.

ZAŁĄCZNIKI
1. Do wniosku dołączam aktualnie obowiązującą kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu).
2.

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

3. ………………………………………………………………………………………...............................
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IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI
Przyznany dodatek energetyczny proszę przesyłać na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Imię i nazwisko właściciela konta



……………………………………………………………………………………………………………………………………
…

Nr rachunku

-

-

-

-

-

-

Na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym jest zawarta umowa kompleksowa lub
umowa sprzedaży energii elektrycznej.
Nr rachunku



-

-

-

-

-

-

Nazwa przedsiębiorcy: …………………………………………………………………………………….
Adres przedsiębiorcy: …………………………………………………………………………………….

V. OŚWIADCZENIA
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń, oświadczam, że:
1. powyższe dane są prawdziwe;
2. zamieszkuję w miejscu dostarczania energii energetycznej;
3. zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego;
4. zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Piekoszowie, prowadzącego sprawy dodatku energetycznego o ustaniu przyczyn, które stanowią
podstawę ubiegania się o dodatek energetyczny, np. zmiana miejsca zamieszkania, rozwiązanie
umowy z przedsiębiorcą energetycznym.
…………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

VI. ADNOTACJE URZĘDOWE
Osoba składająca wniosek ma przyznany dodatek mieszkaniowy do …………………………………

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

Zgodnie z art. 5d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dodatek energetyczny
przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego
energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej.
Wprowadzony do art. 5d w/w ustawy nowy ust. 2 nałożył na Radę Gminy obowiązek określenia w
drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

