
UCHWAŁA NR X/133/19
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 755 z późn. zm.)

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w brzmieniu jak załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rymanowie

Andrzej Pitrus
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Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie 

dodatku energetycznego: 
 

 

 
 

Adres: 
 

 

 
 

 

WNIOSEK  

O WYPŁATĘ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO 

 

1.  Wnioskodawca 

 

 

 

  
(imię i nazwisko) 

 

 

2.  Adres zamieszkania 

 

 

 

  

(kod pocztowy, miejscowość) 

 

 
 

  
(ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

 

3. PESEL            
 

4. Telefon  
 

 

5.     Liczba osób w gospodarstwie domowym  ….……… 
 

 

6.    Liczba osób w gospodarstwie domowym uległa zmianie w stosunku do liczby osób wykazanej we wniosku  

        o przyznanie dodatku mieszkaniowego:  

        TAK  / NIE  

7.     Oświadczenie wnioskodawcy 
 

 

Oświadczam co następuje: 

̶ został mi przyznany dodatek mieszkaniowy decyzją  

nr …………………….……………………………………………...…. z dnia ……………………………..……  

na okres od ………………..…..……….....…… do ……….….……………..….... , 

̶ zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 

̶ umowa kompleksowa/umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym jest 

obowiązująca, 

̶ zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego, 
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̶ powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

8.     Sposób wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego 
 

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać: 

(zaznaczyć właściwe) 

 

 Na wskazany poniżej rachunek bankowy: 

 

Nazwa banku ……………………………………………………………...……………………………………………...………………………..……. 

 

Nr rachunku 

                          

 

Odbiorę w punkcie kasowym/placówce banku: ………………………………………………………………………………….…...…… 
 

 

9.     Do wniosku dołączam następujące dokumenty 

 
1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(miejscowość i data)  (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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