DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 25 czerwca 2019 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 25.06.2019 11:30:15

Poz. 2641
UCHWAŁA NR VIII/65/2019
RADY GMINY W LIPNIKU
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506), art. 5 d ust 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r poz. 755)
Rada Gminy w Lipniku uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Lipniku
Stanisław Mazur

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 2641

Załącznik do uchwały Nr VIII/65/2019
Rady Gminy w Lipniku
z dnia 18 czerwca 2019 r.
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego

I

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Kod

II

Telefon
Nr domu

Nr lokalu

-

Miejscowość

SKŁAD OSOBOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY
Liczba osób w gospodarstwie domowym:……………………………….
Liczba osób w gospodarstwie domowym uległa zmianie w stosunku do liczby osób wykazanej we wniosku o
przyznanie dodatku energetycznego □ TAK
□ NIE

III

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI
Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazać ( właściwe zaznaczyć)
□ na wskazany poniżej rachunek bankowy

□ Gotówką w Kasie Banku Spółdzielczego w Kielcach Oddział Obrazów/ Filia Lipnik
IV

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam , co następuje :
1. Dane zawarte we wniosku są prawdziwe.
2. Przyznano mi dodatek mieszkaniowy .
3.Jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym.
4. Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem
energetycznym jest obowiązująca.
5.Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
6. Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego.

V

ZAŁĄCZNIKI
Do wniosku dołączam – zgodnie z art. 5 d ust.1 ustawy Prawo energetyczne- kopię aktualnej umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Data:

Podpis wnioskodawcy:

Pieczątka wpływu wniosku:

Podpis przyjmującego:

WYPEŁNIA PRACOWNIK JEDNOSTKI:
Okres przyznania dodatku energetycznego:

Kwota dodatku energetycznego:

