UCHWAŁA NR XIII/87/19
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Na podstawie art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 755 ze zm.), w związku z 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 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy
Anna Staniewicz
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Załącznik do uchwały nr XIII/87/19
Rady Gminy Pszczółki
z dnia 1 października 2019 r.

WNIOSEK o wypłatę dodatku energetycznego
1.

Wnioskodawca …………………………………………………………………………..…
(nazwisko i imię)

2.

Adres zamieszkania .………………………………………………………………………..

3.

PESEL

4.

Nr telefonu: ……………………….….

5.

Oświadczam, co następuje:
a) otrzymuję dodatek mieszkaniowy: TAK / NIE / UBIEGAM SIĘ*
b) zamieszkuję w miejscu dostarczenia energii elektrycznej: TAK / NIE* ;
c) umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej o nr ……………………
……………………….. z dnia ………………….... zawarta z przedsiębiorcą energetycznym
jest aktualna: TAK / NIE* i dotyczy ona adresu zamieszkania oraz adresu obiektu, na który
ubiegam się o dodatek energetyczny;
d) liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi ………………… .

6.

Proszę o przekazanie kwoty dodatku energetycznego na:
a) moje konto bankowe w banku:

………. ...……………………………………………………………..
(nazwa banku)

-     
(numer konta bankowego)

b) konto bankowe przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub
umowa sprzedaży energii elektrycznej - nr klienta ………………………………..…… ; w banku
……….........................................………………………………………………………………………………….

-     
(numer konta bankowego)
*

Zaznaczyć właściwe

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
Do wniosku dołączam:
Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (do wglądu oryginał).

Pszczółki, dnia …………………………………..

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

WNIOSEK przyjęto dnia: ………………………………………
(data i podpis przyjmującego)
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UZASADNIENIE

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, będącej stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkującej w miejscu
dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c cyt. ustawy).
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, którego
realizacja należy do kompetencji gminy. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, w drodze decyzji,
na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wzór wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego określa, w drodze uchwały, rada gminy.
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