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UCHWAŁA NR VIII/58/2019
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZO\ilA
zdnia 30 maja 2019

r.

w sprawie okreŚlenia 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 (tj. D". lJ. z20l9
Poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energeĘczne (tj. Dz. IJ. z20l9
poz.755 ze zm.) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

r.
r.

§ 1. Określasię wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do

niniejszej

uchwĄ.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w
Dolnośląskiego.

Ącie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/S8/2019
Rady Miejskiej Mieroszowa

z dnia30 maja20|9

r.

}ryNIOSDK O PRZY ZN ANID DODA TI(U ENDR GE TY CZNDGO

1.

DANE WNIOSKODAWCY

Naz-rłisko i imie:
Adres zamieszkania. telefon:
pecel nlrmer i ceria dnrwndll ncnhisfeor
Licz}la osób w sosnodarstwie domowvm:
2.

SKŁAD OSOBOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO
stopień pokewieństwa

Imię i nazwisko

Lo.
ż.
J

4,
5,
6.
7.
ó"

9.
10.

3.

SPosóR WYPł.ATY DoDATKI] ENERGETYCZNEGO

(z,az,nacz,

odnowierlnie nole)

Gotówką - tylko w przypadku liczników

nrzerlnłatnwch

Na rachunek bankowv nr:
Imię i nazwisko właścicielarachunku:

Na rachunek sprzedawcy energii elektrycznei:
4.

OŚWIADCZENIE

WNIOSKODAWCY

Oświadczam, żę na dzień składania wniosku spełniam ustawowe warunki do otrzymania dodatku energotycmego. tj.: mam przyznany
dodatek mieszkaniowy, jestem stroną aktualnie obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zalvartej
z przedsiębiorstwem energetycznymi zamieszkuię w mieiscu dostarczania energii elektrycznei.

Data: l Podpis wnioskodawcy:
Pouczony o odpowiedzialności kamej przewidzianej w art.233 § 1 Kodeksu kamego, który stanowi ,,Kto, składając zeznanie mające
słuĄć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę hlb zataja
orawde. oodlesa karze pozbawienia wolności do lat 3".
Data i podpis wnioskodawcy

T)n

Data
i podpis
przyjmują
cego

wninskll należv dnłaa.zvć knnie llmnw knmnleksnwei lllh llmnw gnrzedaży eneroii elekirucznei
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BURMlSTRZ Ml§ROSZOWA

Plac l\iepodległości1
58-350 MiER0SZOW

uzasadnienie

Zgodnie zart.5d ust, 1ustawy zdnia 10kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, dodatek energetyczny przyznaje
wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elekĘcznej. Do
wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elekĘcznej. Wprowadzony do
art. 5d lv/w ustawy nowy ust. 2 nńoĘł na radę gminy obowiązek okręślenia w drodze uchwĄ wzoru wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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