UCHWAŁA NR IX/121/19
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 755, poz. 730) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Brzegu
Jacek Niesłuchowski
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Załącznik do uchwały Nr IX/121/19
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia 17 czerwca 2019 r.

WNIOSEK
o wypłatę dodatku energetycznego
Pieczątka wpływu

I. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
PESEL:
Numer telefonu:
Liczba osób w gospodarstwie domowym:

II. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
- ………………………………………………………………………………………………………………………..

III. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że:
- informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym,
- załączona do niniejszego wniosku kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarta z
przedsiębiorstwem energetycznym jest obowiązująca,
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
- został mi przyznany dodatek mieszkaniowy,
- Zostałem/am poinformowany/a, że przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych, związanego z ustaleniem prawa do wypłaty dodatku
energetycznego, wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne. Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Brzeg.

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO
(zaznacz odpowiedni kwadrat).
Proszę o przekazywanie wypłaty przysługującego mi dodatku energetycznego na rachunek bankowy/w
kasie Urzędu Miasta
1. Na wskazany rachunek bankowy.
Nr rachunku

-

-

-

-

-

-

Właściciel konta ..……………………………………………………………………………..
Nazwa banku……………………………………………………………………………………..
2. Na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym jest zawarta umowa kompleksowa lub
umowa sprzedaży energii elektrycznej.
Nr rachunku

-

-

-

-

-

-

3. W kasie Urzędu Miasta.
Pieczątka i podpis przyjmującego wniosek:
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Data i podpis wnioskodawcy:
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