
UCHWAŁA NR X/69/2019
RADY GMINY POKÓJ

z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Na podstawie art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 755 z późn. zm.) Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki
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Załącznik
do uchwały Nr X/69/2019
Rady Gminy Pokój
z dnia 18 września 2019 r.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wnioskodawca .................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

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

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

Sposób wypłaty dodatku energetycznego*:

na moje osobiste konto w banku ….............................................................................................

nr rachunku:

_ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _

na moje konto bankowe podane w poprzednim wniosku

w kasie Urzędu Gminy Pokój.

Oświadczam, że zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, zgodnym z adresem na

załączonej do wniosku kopii umowy.

…............................................................. …..........................................................
(podpis przyjmującego) (podpis wnioskodawcy)

__________________________

*) proszę zaznaczyć właściwy kwadrat

Załączniki:
Obowiązująca kopia umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym.
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Pouczenie

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

przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca o dodatkach

mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.) która jest stroną umowy kompleksowej

lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i

zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia energii

elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie

domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 18 lit. d., ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r., poz. 984 i 1238).

3. Wysokość limitu o którym mowa w pkt 2 wynosi:

a) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę

samotną;

b) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 lub 4

osób;

c) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składaj się z co najmniej 5

osób.

4. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej

przez właściwego do spraw gospodarki na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne.

….........................................................................
(data, czytelny podpis osoby ubiegającej się)

Adnotację urzędowe:

Wnioskodawca ma przyznany dodatek mieszkaniowy na okres …...............................................

decyzją nr …................................................................. z dnia …..................................................

…....................................................
(podpis pracownika )
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