
 

 

UCHWAŁA NR VI.54.2019 

RADY GMINY GÓRA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY 

z dnia 31 maja 2019 r. 

w sprawie określenie wzoru wniosku o wypłatę 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) oraz  art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 755 i 730) Rada Gminy  Góra  Świętej Małgorzaty, uchwala: 

§ 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Świętej Małgorzaty. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Przemysław Grabarczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 lipca 2019 r.

Poz. 3691



Załącznik do uchwały Nr VI.54.2019 

Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty 

z dnia 31 maja 2019 r. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

 

Nazwisko i imię: 

 

Adres zamieszkania: 

 

Data urodzenia: 

 

PESEL: 

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym: 

 

Numer telefonu: 

 

Ja niżej podpisany/a składam wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (zgodnie z art. 5c, 5d usta-

wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730) 

 

SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO 

(zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 

□ w kasie Banku Spółdzielczego w Poddębicach oddział w Górze Św. Małgorzaty 

□ na rachunek Bankowy; 

  -     -     -     -     -     -     

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
Oświadczam co następuje: 

□ przyznano mi dodatek mieszkaniowy 

□ jestem stroną umowy kompleksowej lub stroną umowy sprzedaży zawartej z przedsiębiorstwem energetycz-

nym, której kopię załączam do niniejszego wniosku, 

□ zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej  

 

 

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 

 

1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, której przyznano 

dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszka-

niowych, będącej stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej 

z przedsiębiorcą energetycznym, i która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

2. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym 

dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku. 

 

 

Data: 

 

 

Podpis wnioskodawcy: 

Podpis przyjmującego: 

 

 

Pieczątka wpływu: 
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