Proiekt
z dnia 7 listopada 2019

r.

Zatwierdzoĺy przez ............

UcI{wAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JD,ZIORNA
zdnia

2019 r.

w sprawĺe zmĺany UchwaĘ Nr 120/VIIľ10l2o19 Rady Mĺejskĺej Konstancin_Jezioľna z dnia 1l września
20t9 r. w spľarvie lvzoľu wniosku o wypłatę zryczałtownego dodatku energeĘcnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z20l9 r.
poz. 506 7E nĺn.) w związku zaĺt.Sd ust. 2 ustawy zdnia l0 kwietľria 1997 r. - Prawo energeĘcme @z U.
zŻ0l9 Í- poz.755 ze zĺn.) Rada Miejska uchwalą co następuje:
$ 1. Zmienia wzór wniosku o wypłatę nyczahowanego dodatku energetycznego, stanowiący

niniejszej

uchwĄ.

załącnik do

$ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin_Jeziorna.
$ 3. Uchwała wchodzi w
Woj ewództwa Mazowieckiego.

życie po upĘwie

14

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym

Rosa
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Rady

MĘ skiej

Konstancin_J ezioma
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O

2019 r.

WZOR WNIOSKU

P

RZYZN AN I E ZRY CZÁůT OWAN EGO DODAT KU

ENE

RG ETYCZN

EGO
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WNIOSEK
o pÍzy znanae zry czałtowa ne g o d od atku

1.

Wnioskodawca:

2,

Adres zamieszkania:

3.

llośćosób w gospodarstwie domowym

eĘczne g o

íimie i nailisko'|

íkod oocźow mieisowość

oŚWADczENlE

oświadczam, co nasĘpuje:

.
o
.
.

e ne rg

powyższe dane są prawdziwe;
zamieszkuję w miejscu dostarczania energii eleKrycznej;
zapoznďem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku energeýcznego;
umowa kompleksowa lub umowa sprzedaŻy energii elektrycznej zawaĺta z przedsiębiorcą energetycznym jest
obowiazuiaca:

Do wniosku dďączam:
. kopie umowy kompleksowej lub umowy spŻedaży energii elektrycznej zawaÍtąz pzedsiębiorcą
energetycznym (oryginał do wglądu).
o rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (ýlko w przypadku wyboru płatnościna rachunek bankowy
przedsiębiorcy energeýcznego, z którym zawafto umowę kompleksową lub umowę spĺzedaŻy energii
elektrycznej).

oŚWADczENlE DoTYczĄcE FoRMY PŁATNoŚcl
Zry czałtow any

D

dod

atek en e rgetyczn y p ros zę przekazyw ai:

Na wskazany poniŹej rachunek bankowy:

Nr rachunku:

Nazwa banku ..

ENa rachunek bankowy pzedsiębiorcy energeýcznego, z ktirym posiadam zawaĺlą umowę kompleksową lub umowę
sprzedaŹy energii elektrycznej.
Nr rachunku:

!
1.

2.

W kasie OPS

WARUNK| UPRAWNIAJĄCE Do UzYsKANlA DoDATKU ENERGETYCZNEGo

Zryczałtowany dodatek energetyczny pzysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, ktrrej
przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. I ustawy zdnia2l czeruca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z2017 r. poz. 180 z piŻn. zm.), ktÓra jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
spÍzedaŹy energii elektrycznej zawartej z pzedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.
Dodatek energeýczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z glry, z wyjątkiem miesiąca sýcznia, w którym
dodatek energeýczny wypłaca się do 30 sýcznia danego roku.

(podpis przyjmu'iącego)

(podpis wnioskodawcy)
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Uzasadnĺenie
Rady Miejskiej Konstancin_Jeziorna z dnia
.Do UchwĄ Nr
UchwĄ Nľ 120AŕIIľ|0l2ol9 Rady Miejskiej Konstancin-Jeáoma z dnia ll

w sprawie w zmiany
rłrześnia2019 t. w qprawie

wzoru wniosku o wyýatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na wniosek biuľa pĺawnego Wojewody Mazowieckiego' znrienia się wzór wniosku o lvypłaĘ
nyczakowanąo dodatku eneÍgetycznego stanowiąpy załącni/r do niniejszej uchwały.
\Vobec powyższego podjęcie przedmiotowej

uchwĄ jest zasadne.

)środka
ntgr Etca
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