
UCHWAŁA NR XV/152/2020
RADY GMINY WILKOWICE

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr IX/82/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 19 czerwca 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 Wilkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić uchwałę nr IX/82/2019 Rady Gminy Wilkowice z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w ten sposób, że określić nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego i nadać mu brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marcin Kwiatek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 lutego 2020 r.

Poz. 1341



Załącznik do uchwały Nr XV/152/2020

Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do dodatku energetycznego

(WZÓR)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU ENERGETYCZNEGO

1. Dane osoby ubiegającej się

Wnioskodawca………………………………………………………..……………………….……………
……………

( Imię i nazwisko)

Adres zamieszkania:  
………………………………..…………………………………………..………….………..

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

3. Oświadczam, że spełniam ustawowe warunki do otrzymania dodatku energetycznego:

1) mam przyznany dodatek mieszkaniowy: TAK  / NIE / UBIEGAM SIĘ*

2) jestem stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym: TAK  / NIE *

3) zamieszkuję w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna: TAK  /  NIE *

4. Oświadczam, że dodatek energetyczny proszę:

1) przekazać na wskazany rachunek bankowy:

2) wypłacić w placówce banku / punkcie kasowym

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

(nazwa i adres placówki banku / punktu kasowego)

5. Oświadczam, że dołączona do wniosku umowa kompleksowa/umowa sprzedaży energii elektrycznej 
nadal obowiązuje.

Wilkowice, dnia ……….………………..                                           
……….………………………………………..

( czytelny podpis wnioskodawcy)

*Niepotrzebne skreślić

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 1341


		2020-02-10T12:49:13+0000
	Polska
	Elżbieta Maria Majewska-Góral
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




