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Poz. 3858
UCHWAŁA NR VIII/58/2019
RADY GMINY KLUCZEWSKO
z dnia 27 września 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 (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309), art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r, Prawo
energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 730, poz. 1435,
poz. 1517, poz. 1520, poz. 1524 i poz. 1556) uchwala się , co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluczewsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy
Kluczewsko
Mateusz Strychalski

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
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Poz. 3858

Załącznik do Uchwały nr VIII/58/2019
Rady Gminy Kluczewsko
z dnia 27 września 2019 roku
WNIOSEK
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.
1.

Wnioskodawca
/imię i nazwisko/

2.

Adres zamieszkania
/kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania/

3.
4.
5.

PESEL
Telefon
/opcjonalnie/
Ilość osób w gospodarstwie domowym:

Do wniosku dołączam:
- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu)
- rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną ( tylko w przypadku wyboru płatności
na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę
kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI
Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazać (zaznaczyć właściwe):
Na wskazany niżej rachunek bankowy:
Nr rachunku wnioskodawcy:
Nazwa banku……………………………………………………………………………………
Na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę kompleksową lub
umowę sprzedaży energii elektrycznej:
Nr rachunku:

OŚWIADCZENIE
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dot. Ochrony danych osobowych i prawach jakie mi
przysługują w związku z przetwarzaniem tych danych.
Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego,
-Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest
obowiązkowa
-Oświadczam, że udostępniam mój numer telefonu w celu usprawnienia komunikacji w sprawie wskazanej we
wniosku.
………. ……….....................................
data i podpis przyjmującego

………………………………………..
data i podpis wnioskoda

