
 

 

UCHWAŁA NR VII/61/2019 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 28 maja 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Malczyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 506) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.  

z 2019r., poz. 755 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w Gminie Malczyce stanowiący załącznik 

do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Malczyce: 

M. Olchawa

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 czerwca 2019 r.

Poz. 3615



Załącznik do uchwały Nr VII/61/2019 

Rady Gminy Malczyce 

z dnia 28 maja 2019 r. 

 

 

   Malczyce, dnia ............................................... 

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

imię i nazwisko 

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

adres zamieszkania 

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

PESEL 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO 

Proszę o przyznanie dodatku energetycznego. Oświadczam, że spełniam ustawowe warunki otrzymania 

dodatku energetycznego tj: 

- zamieszkuję pod wyżej wymienionym adresem; 

- posiadam dodatek mieszkaniowy przyznany decyzją nr ........................................................................ 

z dnia ...................................... na okres od ........................................ do ................................................; 

- jestem stroną umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym nr ........................................... z dnia .........................................; 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z .............. osób/osoby. 

Sposób wypłaty dodatku energetycznego: 

□ gotówką 

□ na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

Posiadacz rachunku 

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

Nr rachunku: 

                          

Do wniosku dołączam: 

kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym (oryginał do wglądu). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę  

na przetwarzanie moich danych osobowych, w postępowaniu administracyjnym wszczętym przeze mnie  

na ten wniosek, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach z siedzibą przy ul. Traugutta 15, 

55-320 Malczyce, będącego administratorem moich danych osobowych. 

 

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

 podpis wnioskodawcy 
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