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WNIOSEK O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO
DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wydanie nr 01
z dnia
17.12.2013 r.

Nazwa podmiotu realizującego świadczenia:
URZĄD MIASTA BIAŁA PODLASKA
Adres:
21-500 Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
1. Wnioskodawca
................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia)

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

3. PESEL
4. Ilość osób w gospodarstwie domowym:…………….
5. Telefon ……………………………………………..
6. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI
Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać:
na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą
umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.
Nr rachunku:

7. Do wniosku dołączam:


kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z
przedsiębiorcą energetycznym z dnia ………………………….( oryginał do wglądu ),



kopię umowy kompleksowej ( oryginał do wglądu ),



rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną ( tylko w przypadku wyboru płatności
na rachunek bankowy

przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę

kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej ).
8. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233§ 1 Kodeksu Karnego ( Dz.U.
Nr 88 poz.553 z 1997 roku z późniejszymi zmianami ) za składanie fałszywych zeznań,
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 pkt. 2 wniosku;
c) powyższe dane są prawdziwe
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d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów
związanych z przyznaniem zryczałtowanego dodatku energetycznego, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz.926 ze zm.).
**) Kto, składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

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

Pouczenie
1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zgodnie |z
art. 3 pkt 13 c –Ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy-Prawo energetyczne
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.161 poz.984 z dnia 27 sierpnia 2013r.) tej ustawy jest
to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966 z późn.
zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
i zamieszkuje w miejscu dostarczania 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 ( Dz. U. z 2012 r. poz.1059 z późn. zm.).
3. Wysokość limitu, o którym mowa w pkt 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, podpis czytelny osoby przyjmującej wniosek)
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(data, podpis czytelny osoby ubiegającej się)
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