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Nr rachunku bankowego

UWAGA!

1) Zgodnie z art.. 5c i 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. Poz. 1059 z 
późn. zm.) zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wraŜliwemu energii elektrycznej . 
Dodatek przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wraŜliwego energii elektrycznej. Do wniosku 
dołącza się kopi ę umowy kompleksowej lub umowy sprzeda Ŝy energii elektrycznej .
2) Określenie odbiorca wraŜliwy energii elektrycznej oznacza osobę, 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), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaŜy energii elektrycznej zawartej z 
przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

1. Wszelkie poprawki i skreślenia winny być wyraźnie przekreślone, opatrzone datą i podpisem wnioskodawcy.

2. W przypadku podpisania wniosku przez inną osobe niŜ wnioskodawca, naleŜy załączyć dokument potwierdzaj ący 
pełnomocnictwo  (bez konieczności notarialnego potwierdzenia) lub kserokopi ę dokumentu potwierdzaj ącego 
sprawowanie opieki prawnej b ądź kurateli (postanowienie sądu).

              Na rachunek bankowy własny

4. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (niepotrzebne skreślić)

1) kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaŜy energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym (potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem);

Pieczątka wpływu i podpis przyjmującego:

5. POUCZENIE O WARUNKACH UPRAWNIAJ ĄCYCH DO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Nazwa banku:
Dane odbiorcy (nazwa/adres):

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233  1 Kodeksu karnego, który przewiduje: 
"Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" oświadczam, co 
nast ępuje:
1) zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do przyznania dodatku energetycznego,
2) przyznano mi dodatek mieszkaniowy, 
3) jestem/małŜonek jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaŜy energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym,
4) zamieszkuję/zamieszkujemy w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Data: Podpis wnioskodawcy:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

2. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni kwadrat)

              W kasie banku

Nr telefonu:

Adres zamieszkania - miejscowość:

Nr lokalu:Nr domu:ulica:

WNIOSEK O PRZYZNANE DODATKU ENERGETYCZNEGO
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i Nazwisko:

Załącznik 
do Zarz ądzenia Nr 13/2014

Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia 16 stycznia 2014 r.


