
Ełk, dnia.........................................

.......................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy, nr telefonu) 

..................................................................
(adres zamieszkania)

WNIOSEK

o przyznanie dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U.  

z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) proszę o przyznanie dodatku energetycznego.

Do wniosku załączam kserokopię umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Liczba osób w moim gospodarstwie domowym wynosi  ...............................................

Dodatek energetyczny proszę przekazać na:

– na konto zarządcy, spółdzielni, wspólnoty *

– na rachunek osobisty*

nr konta:........................................................................................................................................

– na kartę przedpłaconą*

nr karty:.........................................................................................................................................

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§1 Kodeksu Karnego 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych we wniosku. 

.............................................................
     (czytelny podpis wnioskodawcy)

*Niepotrzebne skreślić data przyjęcia wniosku: ...........................................



KOMU PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

• posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
• jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;
• zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO
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 przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.
Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
 
• 900 kWh w roku kalendarzowym – dla  gospodarstwa  domowego prowadzonego przez  osobę 

samotną;

• 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

• 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 
5 osób.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 
każdego miesiąca z góry.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze 
obwieszczenia,  w  Dzienniku  Urzędowym  Rzeczypospolitej  Polskiej  „Monitor  Polski”,  wysokość 
dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy,  biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel 
w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty.

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby ubiegające  się o zryczałtowany dodatek energetyczny do wniosku winne dołączyć 

- kopię  umowy sprzedaży energii elektrycznej.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie 
prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 
14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ełku.

Uwaga!!
Decyzja  w  sprawie  zryczałtowanego  dodatku  energetycznego  podlega  opłacie  skarbowej 
w wysokości 10 zł, zgodnie z  art.  1 ust.  1 pkt 1 lit.  A Ustawy z dnia 16 listopada 2006r.  
z 2012 r. poz. 1282 o opłacie skarbowej, załącznik do ustawy Część I pkt 53 ppkt 2.

W  toku  postępowania  administracyjnego  Urząd  Miasta  Ełku,  Wydział  Mienia 
Komunalnego  ma  prawo  żądać  dostarczenia  innych  dokumentów  niezbędnych  do 
prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

PODSTAWA PRAWNA
– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)

        -     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
        -     Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282). 


