
UCHWAŁA NR 60/XIV/2019
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 
zm. przen., poz. 730)   Rada Miasta i Gminy Sanniki  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 Sanniki.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w sposób przewidziany w Statucie Miasta i Gminy Sanniki.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Sanniki

Jerzy Grzegorz Jabłoński

Id: 5E9EEAFD-CF08-4CF5-9D98-8AB4765CFAD1. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr 60/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28 maja 2019 r. 

 

 

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 
 

………………………………..…………..……………………… 
(Imię i nazwisko  wnioskodawcy))

 
…………………….……………..……………………………….. 

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

Miejsce poboru energii elektrycznej 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Sanniki 
ul. Warszawska 169,09-540 Sanniki 

 
Wnoszę o przyznanie dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego: 

a) prowadzonego przez osobę samotną 
b) składającego się z 2 – 4 osób 
c) składającego się z co najmniej 5 osób 

Właściwą pozycje proszę zaznaczyć znakiem x w kratce po prawej stronie 

Przyznany dodatek energetyczny proszę przesłać na  

a) wskazany rachunek bankowy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa odbiorcy 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr rachunku 
b) wypłacić w Kasie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sannikach  

Oświadczenia wnioskodawcy: 
 Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego „ Kto, składając 
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,podlega karze pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8”. Oświadczam, co następuje: 

1) został mi przyznany dodatek mieszkaniowy decyzją nr  …………..…..………z dnia 
………….……….………….. 

2) oświadczam, że zamieszkuję w miejscu dostarczenia energii elektrycznej, 
3) oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego 

dodatku energetycznego, 
4) umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą 

energetycznym jest obowiązująca, 
5) potwierdzam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej administratora danych, które są 

przetwarzane w związku z moim wnioskiem o przyznanie zryczałtowanego dodatku 
energetycznego1 

Załączniki: 

1. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej (oryginał do wglądu) 

2. …………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

. 

…………………………………. 

Data i podpis wnioskodawcy 

 

Potwierdzenie przyjęcia wniosku: 

Id: 5E9EEAFD-CF08-4CF5-9D98-8AB4765CFAD1. Podpisany Strona 1


		2019-05-27T22:00:00+0000
	Polska
	Jerzy Grzegorz Jabłoński
	Podpis organu wydającego akt prawny.




