
UCHWAŁA NR VII.51.2019
RADY GMINY W WILKOWIE

z dnia 27 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 755) Rada Gminy w Wilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilków.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy

Magdalena Łambucka
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Załącznik

do uchwały Nr VII.51.2019

Rady Gminy w Wilkowie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego* 

1.DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię:

Adres zamieszkania:

Data urodzenia:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

2.SKŁAD OSOBOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

3.SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni kwadrat)

W kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie.

Na rachunek 
bankowy: 

4.OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam **, że: 
1)  powyższe dane są prawdziwe; 
2)  zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego; 
-przyznano mi dodatek mieszkaniowy na podstawie decyzji Nr…………..................na okres od ……….. do……….., 
-zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
-  jestem stroną umowy kompleksowej, lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym,
3) zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić pracownika, prowadzącego sprawy zryczałtowanego dodatku 
energetycznego o ustaniu przyczyn, które stanowią podstawę ubiegania się o w/w dodatek, np. zmiana miejsca 
zamieszkania, rozwiązanie umowy z przedsiębiorcą energetycznym, utrata prawa do dodatku mieszkaniowego 
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5. DO WNIOSKU ZAŁĄCZAM 

1)  kopię umowy kompleksowej / lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym***,
2)  kopię decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy
Data: Podpis wnioskodawcy:

Podpis przyjmującego:

ADNOTACJE URZĘDOWE: 
Okres przyznania dodatku mieszkaniowego: 

Pieczątka wpływu:

Kwota dodatku energetycznego:

* Zryczałtowany 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 2017r. poz. 180 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu 
dostarczania energii elektrycznej.

** Art. 233 §1 KK „ Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

*** - obligatoryjne, nie dostarczenie umowy jest błędem formalnym.
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