Projekt
z dnia 17 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR VI/50/2019
RADY GMINY WALIM
z dnia 28 maja 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 (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 755) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim
Zuzanna Bodurka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/50/2019
Rady Gminy Walim
z dnia 28 maja 2019 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Długa 8
58-320 Walim
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO
1. WNIOSKODAWCA ….................................................................................................................
imię i nazwisko

2. Pesel …...........................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania:
ul. …......................................................................................, nr domu/lokalu....................................
kod pocztowy …...................., miejscowość.........................................................................................
4. Wnioskodawcy został przyznany dodatek mieszkaniowy: od dnia ….................... do …...........
5. Liczba osób w gospodarstwie domowym: ….................................................................................
6. Przyznany dodatek energetyczny proszę przekazać:
□ w formie gotówkowej w kasie Agencji Bankowej PKO
□ na wskazany poniżej rachunek bankowy:

-

-

-

-

-

-

…............................................................................................................................................................
( imię i nazwisko właściciela konta)

□ na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego z którym została zawarta umowa
kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej:

-

-

-

-

-

-

7. Posiadam dodatek mieszkaniowy przyznany decyzją z dnia...................., Nr ….............................,
na okres od …......................... do …................ .
Oświadczam, że załączona do wniosku umowa kompleksowa / umowa sprzedaży energii
elektrycznej nadal obowiązuje.
Do wniosku załączam:
1. kopię umowy kompleksowej / umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym ( oryginał do wglądu ).
2. …...........................................................................................................................................
Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

…............................................
data i podpis przyjmującego
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dodatek energetyczny
przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii
elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej.
Wprowadzony do art. 5d ww. ustawy nowy ust. 2 nałożył na Radę gminy obowiązek określenia w drodze
uchwały wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej
uchwały jest zasadne.
Projekt nie zawiera danych prawnie chronionych.
Sporządziła:
Katarzyna Borowiec
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