MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
Dział Świadczeń Rodzinnych
15 - 370 Białystok ul. Gen. J. Bema 89D

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU ENERGETYCZNEGO
1. Dane osoby ubiegającej się :
Imię i nazwisko
PESEL

Telefon

Miejsce zamieszkania
15 - ……. Białystok; ul. ……………………………………………….…………………………………………
*)

2. Wnoszę o przyznanie dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego :
a)

prowadzonego przez osobę samotną;

b)

składającego się z 2 do 4 osób;

c)

składającego się z co najmniej 5 osób.

3. Proszę o przekazywanie dodatku energetycznego na

*)

:

a)

rachunek bankowy, którego właścicielem jest ……………………………………………….;

b)

indywidualny rachunek odbiorcy energii elektrycznej prowadzony przez przedsiębiorstwo
energetyczne………………………………………………………………………….. .o numerze:

*)

4. Do wniosku dołączam :
a) kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu);
b)

kopię umowy kompleksowej (oryginał do wglądu);

c)

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

*) właściwe zaznaczyć
5. Świadomy odpowiedzialności karnej
oświadczam, że :

wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego **)

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.

**) 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 do lat 3.
………………………………...……….…………………..
(data, podpis czytelny osoby ubiegającej się)

Pouczenie
1. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której
przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (t. j. 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 ubiegającej się)

……………………………………………………………………………………………………………………………

Wypełnia organ przyjmujący wniosek :

Nr decyzji przyznającej prawo
do dodatku mieszkaniowego

Okres przyznania

Liczba osób
w gospodarstwie
domowym

Uwagi
dotyczące wypłaty dodatku
mieszkaniowego

……………………………………...……….…………………..
(data, podpis czytelny osoby przyjmującej wniosek)

