UCHWAŁA Nr VII/59/19
RADY MIEJSKIEJ W BISZTYNKU
z dnia 17 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 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2019r., poz. 730, 755)
Rada Miejska w Bisztynku uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

........................................
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Drozdowski
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Załącznik
do Uchwały VII/59/19
Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 17 czerwca 2019r.
Data ………………………………
…………………………………………..
/imię i nazwisko/
…………………………………………..
/miejscowość/
…………………………………………..
…………………………………………..
/Nr telefonu/
BURMISTRZ BISZTYNKA

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO
1. Na podstawie art. 5d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne wnoszę o
przyznanie dodatku energetycznego.
2. Niniejszym oświadczam, że:
2.1 jestem osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,
2.2 jestem stroną umowy kompleksowej* / umowy sprzedaży energii elektrycznej*, zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym,
2.3 zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
2.4 moje gospodarstwo domowe składa się z …………… osób.
3. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO*:
3.1 wypłata do rąk własnych w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku,
3.2 przelewem na wskazane konto – nazwa Banku i nr Rachunku bankowego
………………………………………………………………………………………………………
4. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem
świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Załączniki:
1. kopia umowy kompleksowej* / umowy sprzedaży energii elektrycznej*
2. ……………………………………………………………………………

………………………………………….
Podpis wnioskodawcy

* Niewłaściwe skreślić
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