
 

 

UCHWAŁA NR VIII.61.2019 

RADY GMINY DOMARADZ 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego 

Na podstawie art. 5d ust.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 755 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506) Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Domaradz 
 

 

Stefan Wolanin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 lipca 2019 r.

Poz. 3730



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.61.2019 

Rady Gminy Domaradz 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

 WNIOSEK  

 o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego  

1. Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko 

 

 

PESEL 

 

 

Data urodzenia 

 

 

Adres zamieszkania 

 

 

Telefon 

2. Liczba osób w gospodarstwie domowym…………………………… 

3. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

4. Oświadczam, iż na podstawie decyzji nr ………………………………… mam przyznane prawo do 

dodatku mieszkaniowego w okresie ……………………………………………. 

5. Oświadczam, iż jestem stroną obowiązującej umowy kompleksowej / umowy sprzedaży elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 

6. Kwotę dodatku energetycznego proszę przekazać: 

□ do odbioru w kasie 

□ na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

Nr rachunku: 

                                                    

Nazwa banku ………………………………………………………………………………............................ 
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7. Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

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

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

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

 Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 

zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego 

obowiązku doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o czym zostałem 

pouczony w art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który przewiduje: ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód 

w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 

lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

………………………………………    ………………………………... 

(miejscowość, data)      (podpis osoby ubiegającej się) 

Pouczenie 

1. Zryczałtowany 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 mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej 

lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej. 

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

stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 s 
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