
Pieczątka wpływu                                                                                                                                 

  

WNIOSEK  

o przyznanie dodatku energetycznego  

  

1. Dane wnioskodawcy  

Imię   Nazwisko   

Numer PESEL    
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  

 

Telefon   

  

Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)  
    
  

  

   

3. Załączniki  
  
Do wniosku dołączam:  
  

1. Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu)  

2. …………………………………………………………………………………………………………………  

3.  …………………………………………………………………………………………………………………  

  
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych                                    

z rozpatrywaniem wniosku, przyznaniem i realizacją dodatku energetycznego. 

  

 
 (miejscowość,         data)    (podpis wnioskodawcy)  

   

4. Oświadczenie  

  

  
Oświadczam, co następuje:  

  
1. Dane zawarte we wniosku są prawdziwe.  
2. Jestem stroną  umowy  kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej 

 zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.  
3. Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym jest 

obowiązująca.  
4. Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  
5. Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku energetycznego.  

  

   



5. Oświadczenie  

 
Oświadczam, że:  

a) zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do przyznania dodatku energetycznego 

b) został mi przyznany dodatek mieszkaniowy w okresie od .................... do ................... i zamieszkuję w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej wskazanym w pkt 1 wniosku;  

c) powyższe dane są prawdziwe. 

 

      

 
 (miejscowość,         data)    (podpis wnioskodawcy składającego oświadczenie)  

  

6. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY WYPŁACANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO  
Należy zaznaczyć tylko jedną formę przekazywania dodatku !!! 

(dodatek może być przekazywany za pomocą tylko jednej formy płatności) 

 
Imię i nazwisko .........................................................................................................................................  

 
Adres ......................................................................................................................................................... 

 

  Proszę o przekazywanie przyznanego dodatku na rachunek bankowy:  
..................................................................................................................................................................... 

(nazwa banku, oddział) 

 

 - -   - - - -   - - - -   - - - -   - - - -   - - - -   - - - 
- 

(numer rachunku – 26 cyfr) 
 

Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / osobą upoważnioną *) do w/w konta bankowego.  

  Odbiorę w punkcie kasowym / placówce banku: 
................................................................................................................................................................... 

(nazwa i adres punktu kasowego / placówki banku) 
 ____________________ *)  

             niepotrzebne skreślić  
                                                                                                                      …………………………………………………………………. 
                                                                                                                     (data, czytelny podpis osoby ubiegającej się) 

Pouczenie 

1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek 
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy 
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje                        
w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.  
2. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej 
ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej na podstawie art. 23 
ust. 2 pkt 18 lit. d., ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.  
3. Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, wynosi: 

a) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;  
b) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;  
c) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.  

4. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne.  
 

                                                                                                                       …………………………………………………………………. 
                                                                                                                     (data, czytelny podpis osoby ubiegającej się) 



 

     
Wypełnia organ przyjmujący wniosek 

 

Nr decyzji przyznającej 
prawo do dodatku 
mieszkaniowego  

  

Okres przyznawania  

Liczba osób  w 
gospodarstwie 

domowym  

Uwagi dotyczące  
wypłaty dodatku 
mieszkaniowego  

        

  

  
  

 

 

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

   (data, czytelny podpis osoby przyjmującej wniosek)  

 


