Załącznik do uchwały Nr XXXIV/209/2021
Rady Gminy w Łęce Opatowskiej
z dnia 5 maja 2021 roku

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego
1. Wnioskodawca: ________________________________________________________________
( imię i nazwisko)

PESEL_____________________________________________________________________
( PESEL albo nr dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku nr)

Telefon: __________________________________________________________________
2.

Adres zamieszkania _____________________________________________________________
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

3. Skład gospodarstwa domowego
l.p.

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

PESEL

Wnioskodawca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4. Załączniki:
Do wniosku dołączam:
1. Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej ( oryginał do wglądu)
2.

___________________________________________________________________________

3.

___________________________________________________________________________

5. Oświadczenie
Oświadczam, co następuje:
1.
2.
3.
4.
5.

Dane zawarte we wniosku są prawdziwe
Jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym
Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym
jest obowiązująca.
Zamieszkuję w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.
Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego.

6. Oświadczenie
1. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 1 Kodeksu Karnego **)
Oświadczam, że :
a) zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do przyznania dodatku energetycznego
b) został mi przyznany dodatek mieszkaniowy w okresie od……………. do…………..….. i zamieszkuję
w miejscu dostarczania energii elektrycznej wskazanym w pkt 1 wniosku;
c) powyższe dane są prawidłowe

7. Oświadczenie dotyczące formy wypłacenia dodatku energetycznego
Imię i nazwisko ____________________________________________________________________
Adres____________________________________________________________________________
Proszę o przekazanie przyznanego dodatku na rachunek bankowy

8. Warunki uprawniające do uzyskania dodatku energetycznego
•

•
•

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest obowiązująca i
zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek
energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.
Wysokość dodatku energetycznego obowiązuje od 1 maja danego roku do dnia 30 kwietnia roku następnego i jest ogłaszana w
drodze Obwieszczenia Ministra Klimatu na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne.

**) Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

_____________________________________
(data, czytelny podpis osoby ubiegającej się)
___________________________________________
( data i podpis osoby przyjmującej wniosek)

