
…..............................                                                                     Czeladź, dnia …..............................
     (pieczęć organu)                                                                                                                        (data wpływu wniosku)

WNIOSEK
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Wnoszę o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

DANE WNIOSKODAWCY :

1. Nazwisko i Imię…............................................................................................................................
                           
PESEL

NR  DOWODU OSOBISTEGO

TELEFON

2. Adres zamieszkania ….......................................................................................................................

3. Nazwa przedsiębiorstwa energetycznego z którym wnioskodawca zawarł umowę:

…............................................................................................................................................................

4. Numer decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy i okres jej obowiązywania:

…............................................................................................................................................................

5. Wnioskodawca zamieszkuje w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna TAK / NIE

Ilość osób w gospodarstwie domowym 

                                                                                         

OŚWIADCZENIE :
Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który przewiduje :
„Kto,  składając  zeznanie  mające  służyć  za  dowód  w  postępowaniu  sądowym  lub  w  innym  postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8”

Oświadczam, co następuje :
• powyższe dane są prawdziwe;
• zapoznałem/łam  się  z  warunkami  uprawniającymi  do  uzyskania  zryczałtowanego  dodatku

energetycznego;
• umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym

jest obowiązująca;
• wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  dla  celów związanych

z  przyznaniem  zryczałtowanego  dodatku  energetycznego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018r.
O ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. , poz. 1781)
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 716)

                                                                                 ….............................................................
                                                                                                        (data, podpis wnioskodawcy)



POUCZENIE

Do wniosku należy dołączyć :
• kopię  umowy  kompleksowej  lub  umowę  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartą  z

przedsiębiorcą energetycznym ( oryginał do wglądu )
• kopia decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy (oryginał do wglądu)
• potwierdzenie zapłaty ostatniego rachunku za energię elektryczną ( w przypadku liczników

przedpłatowych – ostatni dowód zakupu energii).

FORMA PRZEKAZYWANIA ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

Nr konta osobistego

Imię i Nazwisko właściciela konta

Wypłata w kasie

Przekaz pocztowy Tylko w przypadku osoby niepełnosprawnej

Wyjaśnienia :

• Zryczałtowany  dodatek  energetyczny  przysługuje  odbiorcy  wrażliwemu  energii  elektrycznej  tj.
osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumienia art. 2 ust. 1 z dnia 21 czerwca 2001r.
o dodatkach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz 2133.) .

• O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca , który spełnia jednocześnie następujące
warunki :

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o 
dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. Z 2019 r. poz 2133. ) 

2) jest  stroną  umowy  kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej  z  
przedsiębiorstwem energetycznym 

3) zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej 

• Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii
elektrycznej  oraz  średniej  ceny  energii  elektrycznej  dla  odbiorcy  energii  elektrycznej  w
gospodarstwie domowym ; 

1)    900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, tj. 12,09 zł
2)  1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób, tj. 16,79 zł
3)  1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób, tj. 20,15 zł

• Dodatek  energetyczny  będzie  wypłacany do  dnia  10-g-  każdego  miesiąca  z  góry  z  wyjątkiem
miesiąca stycznia, w którym będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku.

• Dodatek  energetyczny będzie  wynosić  miesięcznie  1/12  kwoty  rocznej  dodatku  energetycznego
ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

…......................................................                                                …............................................
( podpis wnioskodawcy i data )                                                                        ( podpis przyjmującego)


