UCHWAŁA NR XI/84/2019
RADY GMINY LELIS
z dnia 24 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 (Dz. U. 2019 r.
poz. 506, z późn.zm.) oraz art. 5d ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 r.
poz.755, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w brzmieniu stanowiącym
niniejszej uchwały.

załącznik do

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia
wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Danuta Dobkowska
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Załącznik
do uchwały nr XI/84/2019
Rady Gminy Lelis
z dnia 24 września 2019 r.
………………………………….…
(miejscowość , data )

.....................................................
nazwa organu
.....................................................
adres organu

WNIOSEK
o wypłatę dodatku energetycznego
1. WNIOSKODAWCA:
...........................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

PESEL
...........................................................................................................................................
(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)
................................................................................
(telefon kontaktowy*)

Liczba osób w gospodarstwie domowym: …...................................................................
2. Jako odbiorca wrażliwy energii elektrycznej w rozumieniu art.3 pkt 13c – Prawo
energetyczne wnioskuję o przyznanie mi dodatku energetycznego.
3. OŚWIADCZAM, że:
1) podane dane są prawdziwe,
2) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
3) zapoznałem/łam się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego
dodatku energetycznego,
4) jestem stroną umowy kompleksowej/umowa sprzedaży** energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
5) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej tj. w lokalu/budynku**
mieszkalnym usytuowanym
……………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)
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4. WNOSZĘ O PRZEKAZYWANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU
ENERGETYCZNEGO*:
Na wskazany poniżej rachunek bankowy Nr:
…...........................................................................................................................................
Inna forma płatności
…....................................................................................................................
5. W przypadku:
1) rozwiązania umowy kompleksowej/umowa sprzedaży** energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
2) zaprzestania zamieszkiwania w miejscu dostarczania energii elektrycznej tj. w
lokalu/budynku** mieszkalnym usytuowanym …………………………………
3) zmiany liczby osób w gospodarstwie domowym mającej wpływ na wysokość
przyznanego dodatku energetycznego,
poinformuję o tym fakcie Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie w terminie 7 dni od
zaistnienia w/w okoliczności.

6. DO WNIOSKU DOŁĄCZAM*:
 kopie umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii
elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż
energii elektrycznej) zawartą z przedsiębiorcą energetycznym
 inne …...................................................................................................

….....................................................
(data, podpis wnioskodawcy)
…......................................................................................
(data i podpis pracownika przyjmującego wniosek)

*nieobowiązkowe

** niepotrzebne skreślić
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