DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Elektronicznie
Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 28 czerwca 2019
r. podpisany przez:
Justyna Pałczyńska-Strelau; LUW

Poz. 1827

Data: 28.06.2019 15:10:44

UCHWAŁA NR VIII/55/19
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA
z dnia 25 czerwca 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 (t.j Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Baraniak
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Załącznik
do uchwały Nr VIII/55/19
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 25 czerwca 2019 r.
..............................................................
(miejscowość)

(data)

Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej

1.
2
3
4

5
6

Wniosek
O Przyznanie Zryczałtowanego Dodatku Energetycznego
Wnioskodawca: …………………………………………………………………………………………
(nazwisko i imię, data urodzenia)
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Liczba osób w gospodarstwie domowym: ……………………………………………………………
Potwierdzenie statusu odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej:
a)Nr decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego:……………………………………………
b)Data decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego: …………………………………………
c)Okres pobierania dodatku mieszkaniowego: od ……………………… do ……………………
W załączeniu przedkładam kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej* Nr …………………………………… z dnia …………………………
Składając osobiście niniejszy wniosek świadomy(-a)* odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu
Karnego oświadczam, że zamieszkuję (nie zamieszkuję*) w miejscu dostarczania energii elektrycznej oraz
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w ww. wniosku.
Podpis Wnioskodawcy:
…………………………………………
Adnotacje Organu

Nr wniosku:

Przedział gospodarstwa domowego:

Data złożenia wniosku:

Okres, na który przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny”

Miesięczna wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego:

Uwagi:

* Niepotrzebne skreślić

