
Dane organu:

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ENERGETYCZNEGO

1. Dane osobowe wnioskodawcy :

Imię Nazwisko

PESEL Numer telefonu (1)

Adres zamieszkania

ul. /os.* Nr domu Nr mieszkania

miejscowość kod pocztowy

______ - __________

(1) - Numer nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku.                                                               

2. Jako  odbiorca  wrażliwy  energii  elektrycznej,  w  związku  z  przyznaniem  mi  dodatku
mieszkaniowego  w  okresie  od……..………….  do……….………,  będąc   stroną  umowy
kompleksowej  lub  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej  z  przedsiębiorstwem
energetycznym  i  zamieszkując  w  miejscu  dostarczania  energii  elektrycznej,  wnoszę  o  wypłatę
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.  Oświadczam, że:

a)  zapoznałem  /am  się  z  warunkami  stanowiącymi  podstawę  do  przyznania  dodatku
energetycznego;

b) dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe;

c)  umowa  kompleksowa  lub  umowa  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawarta  z  przedsiębiorcą
energetycznym jest obowiązująca;

d)  przekazano  mi  informacje,  o  których  mowa  w  art.13  ust.1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1 z późn. zm.).

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

                                                                                                 (data, czytelny podpis wnioskodawcy)



Do wniosku dołączam:

1. kopię umowy kompleksowej umowy sprzedaży energii elektrycznej,*

2. kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej,*

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

4. …………………………………………………………………………………………………

*- niewłaściwe skreślić

POUCZENIE

1. Odbiorcy  wrażliwemu  energii  elektrycznej,   przysługuje  zryczałtowany  dodatek
energetyczny. Zgodnie z art.3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2019r. poz. 755 ze zm.) zwanej dalej ustawą,  przez odbiorcę wrażliwego energii
elektrycznej rozumie się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2
ust.  1  ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r.  o  dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.  z  2017r.
poz.180 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.

3. Wysokość limitu, o którym mowa w punkcie 2, wynosi:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez
osobę samotną;

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

3) 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 energii, na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy.

5. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10
każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny
wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Ja, ………………………………………………………..niżej podpisany wnoszę o wypłatę dodatku

                                                      (imię i nazwisko)

energetycznego:

1. na następujący nr rachunku bankowego, którego jestem właścicielem

2. w  punkcie kasowym jednostki, tj.……………………………………………………………

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

                                                                                          (data, czytelny podpis wnioskodawcy)

                           


