UCHWAŁA NR X/85/2019
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie określenia 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), art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.755) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Określa wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kuźmicz
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Załącznik do uchwały
Nr X/85/2019
Rady Gminy w Skąpem
z dnia 10 lipca 2019 r.
WNIOSEK
O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wnioskodawca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko, data urodzenia)

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Telefon komórkowy1:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Jako odbiorca wrażliwy energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 13c ustawy – Prawo energetyczne
wnioskuję o przyznanie mi dodatku energetycznego.
I oświadczam, że:
1. Mam przyznany dodatek mieszkaniowy i jestem stroną umowy kompleksowej/umowy
sprzedaży2 energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz
zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej tj. w lokalu/budynku mieszkalnym
usytuowanym
przy ul. ………………………...…………………………………………………………………………………………………………
2. Liczba osób w moim gospodarstwie domowym wynosi ……………………………………………………….…
3. W przypadku:
1) rozwiązania umowy kompleksowej/umowy sprzedaży3 energii elektrycznej zawartej z
i. przedsiębiorstwem energetycznym,
2) zaprzestania zamieszkiwania w miejscu dostarczania energii elektrycznej tj. w
lokalu/budynku4 mieszkalnym usytuowanym przy ul. ……………………………………………….. w
………………………………………………………………………………………………………………….……………,
3) zmiany liczby osób w gospodarstwie domowym mającej wpływ na wysokość przyznanego
dodatku energetycznego,
poinformuję o tym fakcie Ośrodek Pomocy Społecznej w Skąpem w terminie 7 dni od
zaistnienia ww. okoliczności.
1

Nieobowiązkowe.
Niepotrzebne skreślić.
3
Niepotrzebne skreślić.
4
Niepotrzebne skreślić.
2
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4. Zastałem/łam poinformowany/na, że przetwarzanie danych osobowych podanych we
wniosku jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych, związanego z ustaleniem prawa do wypłaty dodatku energetycznego, wynikającego z
ustawy z dnia 10 kwietnia 1977 r. – Prawo energetyczne. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej
Administratora danych - Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem pod adresem:
http://www.skape.naszops.pl/ochrona-danych-osobowych

Proszę o przekazywanie przyznanego mi dodatku energetycznego na
1. Rachunek bankowy zarządcy budynku (razem z dodatkiem mieszkaniowym)5,
2. Rachunek bankowy…………………………………………………………………………….……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………
(imię i nazwisko właściciela rachunku)

Do wniosku załączam kopie umowy kompleksowej/umowy sprzedaży6 energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał przedstawiam do wglądu).

…………………………………………
data i podpis przyjmującego

5
6

……………………………………………
data i podpis wnioskującego

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.
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