Pieczątka wpływu:

WNIOSEK
o przyznanie dodatku
energetycznego
1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię:
Adres zamieszkania:
PESEL:

Numer telefonu:

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

2. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni kwadrat)
W kasie MOPS
Na rachunek bankowy:
Właściciel rachunku bankowego:

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam co następuje:
- powyższe dane są prawdziwe;
- przyznano mi dodatek mieszkaniowy;
- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym, której kopię załączam do niniejszego wniosku;
- umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą
energetycznym jest obowiązująca;
- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Data:

Podpis wnioskodawcy:

4.WYPEŁNIA PRACOWNIK MOPS:
Okres przyznania dodatku mieszkaniowego:

……………………………………………..
Podpis pracownika sprawdzającego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w celu uzyskania dodatku
energetycznego, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

……………………………………………..
Data i podpis wnioskodawcy

Uwaga!
1. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
z dostawcą energii elektrycznej (oraz do wglądu oryginał umowy i ostatnią fakturę za
energię elektryczną).
2. Dodatek energetyczny jest przyznawany na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 r. poz. 220 i 791).

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 r. poz. 220 i 791).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1257),

Inne informacje





Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy
wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano
dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30
kwietnia 2018 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 394) wysokość zryczałtowanego dodatku
energetycznego za okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 11,22 zł miesięcznie;
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,58 zł miesięcznie;
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób – 18,70 zł miesięcznie.





Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2018 r. do 30
kwietnia 2019 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w
drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
do dnia 30 kwietnia 2018 r.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego
miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek
energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

