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URZĄD MIASTA 

WYDZIAŁ ZDROWIA, ŚWIADCZEŃ  

I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Referat Dodatków Mieszkaniowych 

ul. Grudziądzka  9-15, BUD. „C”,  85-130 BYDGOSZCZ 

 

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU ENERGETYCZNEGO 

 

1. Dane osoby ubiegającej się:  

 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

PESEL 

 

TELEFON 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

UL. ……………………..…………………..…………..   ……..….…/…….…..….    85- …..………...…. BYDGOSZCZ 

 

 

2. Wnoszę o przyznanie dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego: 

Ilość osób w gospodarstwie domowym: ………………………………….…… 

 

Moje gospodarstwo składa się z następujących osób: 

 
1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................ wnioskodawca,  

2. Imię i nazwisko ................................................................................, stopień pokrewieństwa ……….……....…. 

3. Imię i nazwisko ................................................................................, stopień pokrewieństwa ………..…...….... 

4. Imię i nazwisko ................................................................................, stopień pokrewieństwa ……….….…….... 

5. Imię i nazwisko ................................................................................, stopień pokrewieństwa ……….….…….... 

6. Imię i nazwisko ................................................................................, stopień pokrewieństwa ……..….….…….. 

7. Imię i nazwisko ................................................................................, stopień pokrewieństwa …..…….…..….… 

8. Imię i nazwisko ................................................................................, stopień pokrewieństwa …………..…....... 

9. Imię i nazwisko ................................................................................, stopień pokrewieństwa ………….….....… 

10. Imię i nazwisko .............................................................................., stopień pokrewieństwa …….....……….… 

 

3. Proszę o przekazywanie dodatku energetycznego na rachunek bankowy 
……..……………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
... 
 
 

                          

 
4. Do wniosku dołączam: 

a) kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (oryginał do wglądu); 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………..; 

c) ……..…………………………………………………………………..………………….……………………… . 

 

5. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego *
)
 oświadczam, że: 
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 powyższe dane są prawdziwe; 

 zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 

 umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest 

obowiązująca; 

 

*)  Kto, składając zeznane 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 i czytelny podpis osoby ubiegającej się) 

 

 

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.). 

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

 
……………………………………………………………..…….                                        
                 (data i podpis osoby przyjmującej wniosek)       

 

 

 
 
 

                               
 
 
 
                                          

 
 
 

Wypełnia organ rozpatrujący wniosek:  
 

 
Nr decyzji przyznającej 

prawo do dodatku 
mieszkaniowego 

 

 
Okres przyznania 

 
Liczba osób w 
gospodarstwie 

domowym 

 
Imię i nazwisko wprowadzającego dane do 

systemu 

 
Data 

 
 

    

 

WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO PRZYZNANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 

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  (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 966 j.t. ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

2. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego określana jest w Obwieszczeniach Ministra Gospodarki  
w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. 

 


