
UCHWAŁA NR 57/XI/2019
RADY GMINY OPATÓW

z dnia 3 października 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 samorzadzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. 
poz. 506 z późn.zm.), w związku z art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 
z 2019r. poz. 755 z późn.zm.) Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

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

 

Przewodniczacy Rady Gminy 
Opatów

Mirosław Szewczuk

Id: AB9A916E-8749-41BE-A915-AEF2185DE85D. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr 57/XI/2019

Rady Gminy Opatów

z dnia 3 października 2019 r.

Wójt Gminy Opatów
ul. Tadeusza Kościuszki 27

42-152 Opatów

W N I O S E K
o wypłatę dodatku energetycznego

1.Dane wnioskodawcy

Imię : Nazwisko :

Miejsce zamieszkania :

Liczba osób w gospodarstwie domowym : ……………………………………………………………

2. Oświadczenia

Oświadczam, co następuje:

Jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym ; TAK □ NIE □ *

Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej ; TAK □ NIE □ *

Mam przyznany dodatek mieszkaniowy ; TAK □ NIE □ *

3. Forma realizacji :

W przypadku przyznania mi dodatku energetycznego, świadczenie proszę realizować :

□  w formie przelewu bankowego na wskazany poniżej rachunek bankowy

□ w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Opatowie

.............................................. .................................................

(data miejscowość) (podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1) Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym (oryginał do wglądu)

2) Inne: ………………………………………………………………………………………………………………

Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku oraz jego załącznikach będą wykorzystywane wyłącznie dla 
potrzeb związanych z postępowaniem dot. przyznania dodatku energetycznego, prowadzonego na podstawie 
art.5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r,- Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 755 ze zm.). 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku oraz jego załącznikach jest Wójt Gminy 
Opatów z siedzibą ul.Kościuszki 27, 42-152 Opatów. Klauzula informacyjna Administratora dotycząca 
przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust.1 i 2 RODO dostępna jest na stronie 
 http://bip.opatow.akcessnet.net/   oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy. 

*Właściwe zaznaczyć znakiem x
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