
II. Iwn ioskodawca: 

WNIOSEK 
o przyznanie dodatku energetycznego 

( imie i nazwiskol 

Adres zamieszkania: 

13. IData urodzenia: 

14. I Ilose os6b w gospodarstwie domowym : 

OSWIADCZENIE 

Oswiadczam, co nast~puje: 

- powyzsze dane s~ prawdziwe, 

- zamieszkujy w miejscu dostarczania energii elektrycznej , 

- zapozanlem/am siy z warunkami uprawniaj~cymi do uzyskania dodatku energetycznego, 

- umowa kompleksowa lub umowa sprzedaiy energi i elektrycznej zawarta z przedsiybiorstwem energetycznym jest obowi~zuj'lca 

- zostaternlam poinformowana, ze przetwarzanie danych osobowych podanych we WJ1iosku jest niezbydne do wypelnienia 

obow:qzku prawnego ci~z~cego na administratorze w zwi~zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przeptywu takich danych, zwiazanego z ustateniem prawa do "''Yplaty dodatku energetycznego, wynikajqcego z ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Szczeg6towe informacje dotycz~ce przetwarzania danych osobowych zostaly 

zamieszczone na stronie internetowej Urzydll Miasta Garwotina pod adresem hnps:llwww.garwolin.pt/polityka prywatnosci/. 

Do wniosku dO!llczam : 


- kopiy umO\\'Y kompteksowej tub umowy sprzedazy energii eleklrycznej zawartej z przedsiybiorstwem energetycznym, 


- rachunek tub faklllry V AT za encrgiy etektryczn~ ( r:ylko lV pr:;ypadku wyboru plalnosci na rachunek bankolVY 


przedsif-biorcy energetyeznego. z ktol),m zawarto limo WI,' kOIl pleksowq lub umolVf- sprzedaty energli elektrycnej j. 


OSWIADCZENIE DOTYCZ1\CE FORMY PLATNOSCI 

Oodatek energetyczny proszy przekazywac (zaznaezyc' wlase/we) 

DNa rachunek bankolry wnioskodawcy : 

D Na rachunek baJ1kolry przedsiybiorcy energetycznego. z ktorym posiadam zawart<j umowy kompleksow~ lub umolVy 

sprzedaiy energii elektrycznej: 

DW kasie Urzydu Miasta Garwolina 

WARUNKI UPRAWNIAJ1\CE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 

Oodatek energetyczny przysluguje odbiorcy wrazliwemu energii elektrycznej tj . osobie, kt6rej przyznaJ10 dodatek mieszkaJ1iolVY 


IV rozumieniu art. 2 ust. J uslawy z dni a 2 J czerwca 200 I r. 0 dodatkach mieszkaniO\rych (t.j. Oz. U. z 2017 r. poz. 180 ), 


kt6ra jest st ronq umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy cnergii elektrycl,nej zawartej z przedsi<rbiorstwem energetycznym 


i zamieszkuje w miejscll dostarczan ia energii elcktrycznej. 


Oodmek energetyczny wypJacany jest do 10 dnia kazdcgo miesi'lca z g6ry, Z "''YWkiem miesi'lca stycznia, w kt6rym dodatek 


energetyczny \ryplaca si<r do 30 stycznia danego roku. 
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OSWIADCZENIE 

DOTYCZl\CE OSOB ZAMIESZKUJl\CYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM 


1. 
Imiff i nazwisko data urodzcnia wnioskodawca 

2. 
Imie; i nazwisko data urodzenia stopien pokrewienstwa 

3. 

Imiy i nazwi sko data urodzenia stopieli pokrewienstwa 

4. 
Imi~ i nazwisko data urodzenia stopien pokrewienstwa 

S. 
Imilf i nazwisko data urodzenia Slopicii pokrcwicnstwa 

6. 
Imiy i nazwisko data urodzcnia stopien pokrcwienstwa 

7. 
Imie; i nazwisko data urodzcnia stopien pokn:wienstwa 

8. 
Imiy i nazwi sko data urodzenia stopien pokrewienstwa 

9. 
Imiy i nazwi sko Lata urodzcnia stopien pokrcwicllstwa 

10. 
[mit; i nazwisko data urodzenia stopidl pokrewicnstwa 

11. 

Imi<; i nazwisko data lI fo dzcnia stopicn pokrewienstwa 

12. 

Imiff i nazwisko data urodzenia stopien pokrewielistwa 

13 . 

Imic; i na7wisko data urodzenia stopicn pokrcwienstwa 

14. 
Imiy i nazwi sko data lIrodzc:nia stopiell pokrcwit:nstwa 

IS. 

Imil! i nazwisko data lIfodzenia stopit:n pok rewienstwa 

podp is przyjmujqcego data , podpi s wnioskouawcy 

WVPELNIAPRACOWNIK Ul{n;Dli: 
Okres pr;~yznania dodatku micszkaniowego: 


