DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 18 czerwca 2019
r. podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 1751

Data: 18.06.2019 15:17:42

UCHWAŁA NR VIII.69.2019
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.,
poz. 506) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r., poz. 755
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się 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 Miejskiej
Wojciech Sendera
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Załącznik
do uchwały Nr VIII.69.2019
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 14 czerwca 2019 r.
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego
1. Wnioskodawca
…………………………………………………………………………………………………………..........
(Imię i nazwisko)
2. Adres zamieszkania
……………………………………………......................................................………………………………
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)
3. Telefon kontaktowy ………...................…………………………...
4. Liczba osób w gospodarstwie domowym ……...........……………
5. Oświadczam, co następuje:
a) dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
b) jestem osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
c) jestem stroną obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym,
d) zamieszkuję w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna.
Proszę o przekazywanie przyznanego dodatku energetycznego na wskazany poniżej rachunek
bankowy:
Imię i nazwisko właściciela konta:
…………………………………………………………………………………………………………….
Nr rachunku
lub na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym jest zawarta umowa kompleksowa
lub umowa sprzedaży energii elektrycznej:
Do wniosku załączam kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).
Zostałem/am poinformowany/a, że przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku jest niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z ustaleniem prawa do wypłaty
dodatku energetycznego, wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gubinie
można uzyskać na stronie: www.bip.gubin.pl w pozycji menu: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu
danych osobowych w UM w Gubinie.
........................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

……………………………………………………..
(podpis osoby przyjmującej wniosek)

