
UCHWAŁA NR X/102/2019
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo 
energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.)

Rada Gminy Łodygowice  uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łodygowice

Czesław Wandzel
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Załącznik do uchwały Nr X/102/2019

Rady Gminy Łodygowice

z dnia 30 października 2019 r.

WNIOSEK
o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

1. Wnioskodawca:

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

(imię i nazwisko)

2. Adres zamieszkania:

……………………………………………………………………………………………………………

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

3. Oświadczam, że spełniam ustawowe warunki do otrzymywania dodatku energetycznego tj.

·mam przyznany dodatek mieszkaniowy:   TAK     NIE *

·jestem stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym:   TAK     NIE *

·zamieszkuję w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna   TAK     NIE *

4. zryczałtowany dodatek energetyczny proszę realizować: (zaznaczyć odpowiedni kwadrat)

□  w formie przelewu bankowego na wskazany poniżej rachunek bankowy

□  w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Łodygowice

5. do wniosku dołączam:

1) kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą 
energetycznym (oryginał do wglądu),

2) kopia rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek 
bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii 
elektrycznej)

6. Oświadczenie wnioskodawcy:

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

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

(miejscowość, data)                                                                                (podpis wnioskodawcy)

Id: 1CEC1EA1-F9B7-4457-BCE7-A2FF8A2C3FF4. Podpisany Strona 1




