Projekt
z dnia 11 maja 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j ze
zm.) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716 t.j.)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii
elektrycznej zamieszkałych na terenie Gminy Miedźna, stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Miedźna
z dnia .................... 2021 r.

WNIOSEK
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Data urodzenia:

Numer telefonu:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

2. SPOSÓB WYPLATY DODATKU ENERGETYCZNEGO

…………………………………………………..
(data)

………………………………………………………………..

(podpis wnioskodawcy)

3. OŚWIADCZENIA I POUCZENIA
Do wniosku dołączam aktualnie obowiązującą kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym.
Oświadczam, że:
•
powyższe dane są prawdziwe,
•
zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
•
zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego,
•
mam przyznany dodatek mieszkaniowy na okres od.. .. . .. .. .. .... .... .. do............................................... ,
•
zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Organ o ustaniu przyczyn, które stanowią podstawę ubiegania się o dodatek energetyczny ,
np. zmiana miejsca zamieszkania, rozwiązanie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
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 200 I r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca
się do dnia 30 stycznia danego roku.

Data:

Podpis wnioskodawcy:

Data:

Podpis przyjmującego:

Id: 51BE7B42-C71E-4703-8DFD-646BCE181761. Projekt

Strona 1

