
UCHWAŁA NR IX/168/2019
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie 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, 
poz. 506) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 755 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego według załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego

 

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Kaczanowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 9 lipca 2019 r.

Poz. 1952



Załącznik do uchwały Nr IX/168/2019

Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

z dnia 26 czerwca 2019 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

1. Wnioskodawca…………………………………………………...….tel.…………………......

( imię i nazwisko )

PESEL   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

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

3. Zarządca budynku  ………………………………………………………………..................

4. Liczba osób w gospodarstwie  domowym………………………………………..................

5. Oświadczam, że na dzień składania wniosku spełniam ustawowe warunki do otrzymania dodatku 
energetycznego, tj.:

a) mam przyznany dodatek mieszkaniowy …………………(TAK/NIE),

b) jestem stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej

z przedsiębiorstwem energetycznym -……………… (TAK/NIE),

c) zamieszkuję w lokalu mieszkalnym, do którego jest dostarczana energia elektryczna - 
……………………(TAK/NIE).

6. Sposób wypłaty dodatku energetycznego: 

- na rachunek bankowy wnioskodawcy ................(TAK/NIE), 

- lub inny ............................................................................................................................

(nazwa i adres właściciela rachunku bankowego)

–  na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego…..................(TAK/NIE)   

- w gotówce  ….............(TAK/NIE) 

7. W załączeniu : 

- kopia umowy kompleksowej energii elektrycznej (obowiązująca w dniu złożenia wniosku) 

lub 

- kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej (obowiązująca w dniu złożenia wniosku) 

…………………........................              .……………………………………………….

( data i podpis wnioskodawcy)               (data i podpis osoby przyjmującej wniosek)
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Potwierdza organ przyznający dodatek mieszkaniowy  : 

1. Przyznano wnioskodawcy dodatek mieszkaniowy na lokal mieszkalny zgodnie z pkt 2 wniosku na okres:

od  ………………………… do ……………………………

od  ………………………… do …………………………...

..............................................

(podpis)
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