
UCHWAŁA NR XI/61/2019
RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 9 lipca 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 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 Miasta Górowo Iławeckie uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie. 

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

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA

ANDRZEJ KINAL

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2019 r.

Poz. 4100



 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/61/2019 

Rady Miasta Górowo Iławeckie 

z dnia 9 lipca 2019 r. 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku energetycznego  

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię: PESEL 

Adres zamieszkania: 

Data urodzenia: Numer telefonu: 

Liczba osób w gospodarstwie domowym: NR DOWODU OSOBISTEGO 

 

2. SKŁAD OSOBOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 
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3. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni 

kwadrat) 

 W kasie Urzędu  

 

Na 

rachunek 

bankowy:  

                          

 

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej 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 do lat 3” 

oświadczam co następuje: 

 przyznano mi dodatek mieszkaniowy na okres od…………………………… 

do…………………………. 

 jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym,  

 zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Do wniosku dołączam dokumenty:1. decyzje przyznającą dodatek mieszkaniowy 

2. kopię umowy kompleksowej zawartej z zakładem energetycznym. 
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Data: Podpis wnioskodawcy: 

 

Pieczątka wpływu: Podpis przyjmującego: 

WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU:  

Okres przyznania dodatku mieszkaniowego:  

Kwota dodatku energetycznego: 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania 

administracyjnego zostałem(łam) poinformowany o możliwości czynnego udziału w 

toczącym się postępowaniu administracyjnym.  

Jednocześnie informuję, iż zapoznałem/łam się z materiałem dowodowym.  

1. wnoszę następujące uwagi 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. nie wnoszę uwag przed wydaniem rozstrzygnięcia, 

3. rezygnuję z przysługującego prawa wynikającego z art.10 k.p.a.  

4. W przypadku zgromadzenia przez organ dodatkowego materiału dowodowego w toku 

postępowania administracyjnego o dodatkowym terminie zapoznania i wypowiedzenia 

się przed wydaniem decyzji strona zostanie poinformowana.  

 

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

data, podpis wnioskodawcy data i podpis pracownika przyjmującego i weryfikującego 

wniosek  
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