
UCHWAŁA NR XXVII/140/20 
RADY GMINY KOWIESY 

z dnia 30 grudnia 2020 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 2020 r. 
poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 833, poz. 843, poz. 1086, poz. 1378 i poz. 1565) uchwala się co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zuzanna Dudziak 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/140/20 

Rady Gminy Kowiesy 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

WNIOSEK 
o wypłatę dodatku energetycznego 

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

(miejscowość i data) 

  

1. Dane wnioskodawcy: 

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

(imię i nazwisko) 

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

(adres zamieszkania) 

2. Liczba osób w gospodarstwie domowym: .............................................................................................. 

3. Do wniosku dołączam kopię umowy kompleksowej* lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą 
z przedsiębiorcą energetycznym*. 

4. Dodatek energetyczny proszę przekazać  do wypłaty*: 

- gotówką w kasie Urzędu Gminy Kowiesy 

- przelewem na rachunek bankowy nr ......................................................................................................... 

5. Oświadczam, co następuje: 

a) dane zawarte we wniosku są prawdziwe, 

b) jestem osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy, 

c) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 

d) zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

e) przedłożona umowa kompleksowa lub sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym 
jest obowiązująca. 

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

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

*:niepotrzebne skreślić
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