Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
I

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko:
PESEL

Telefon:

Adres zamieszkania: Ulica:

Nr domu:

Kod
II

-

Nr lokalu:

Miejscowość:

SYTUACJA RODZINNA

Ilość osób w gospodarstwie domowym:
III

ZAŁĄCZNIKI

Do wniosku dołączamy aktualnie obowiązującą kopię umowy kompleksowej lub sprzedaży
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu).
IV

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazać: ( właściwe zaznaczyć)
Na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Oświadczam, że posiadam rachunek bankowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. prawo bankowe (t.j Dz. U z 2002r. Nr 72, poz. 665 z późn.zm.) o numerze:
do kasy tut. Urzędu
V

OŚWIADCZENIA

1) powyższe dane są prawdziwe;
2) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
3) zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego;
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z
przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych ( tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
5) zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić pracownika Urzędu Miasta w Świnoujściu prowadzącego sprawy
dodatku energetycznego o ustaniu przyczyn, które stanowią podstawę ubiegania się o dodatek energetyczny,
np. zmiana miejsca zamieszkania, rozwiązania umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

.......................................................
data i podpis wnioskodawcy

...........................................................
data i podpis przyjmującego

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 r. o dodatkach
mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej.
Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry .

VI

ADNOTACJE URZĘDOWE

1. Osoba składająca wniosek ma przyznany dodatek mieszkaniowy
do..................................201....r.
TAK
NIE
...............................................................
data i podpis sprawdzającego

