
Nazwa organu prowadzącego postępowanie                       
w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE  

ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY 
NAZWISKO IMIĘ 

PESEL DATA URODZENIA 

ADRES NUMER TELEFONU 

 
Wnoszę o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego dla gospodarstwa 

domowego składającego się z ……………………… osoby/osób.  

2. SKŁAD OSOBOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Lp. Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    

 
3.  Otrzymuję dodatek mieszkaniowy.  
   
          � TAK                                 � NIE 
 
4. Jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej  zawartej      
    z przedsiębiorstwem energetycznym. 
 
          � TAK                                 � NIE 
 
5. Zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
 
          � TAK                                 � NIE 



 
6. SPOSÓB WYPŁATY ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNE GO 

Proszę o przekazywanie należności z tytułu zryczałtowanego dodatku energetycznego: 

� na moje konto bankowe: 

Imię i nazwisko wnioskodawcy:………………………………………………………………... 

Nazwa banku:…………………………………………………………………………………… 
 
Numer rachunku: 
 
                          

 
� na konto bankowe zakładu energetycznego 

 
Numer rachunku 
 
                          

 
Załączniki: 
 
1……………………………………………….……….……………………………………… 
 
2……………………………………………….………………………………………………. 
 
 

…………………………………… 
               (data i podpis wnioskodawcy) 

 
POUCZENIE 

 
Na podstawie art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1007 r. -  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059               

z późn. zm.) odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. 
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, która: 

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy 
- jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym, 
- zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30%  iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej              

oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej  gospodarstwie domowym art. 23 ust. 2 
pkt 18 lit.d. Wysokość limitu 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. 
Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek 

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

 
 

….…………………………………… 
           (data i podpis wnioskodawcy) 

 



OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, co następuje: 
• powyższe dane są prawdziwe; 
• zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku 

energetycznego; 
• umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą 

energetycznym jest obowiązująca; 
• 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.). 

  
 
 
 
...................................................................................                                                           ....................................................................................                              
              (podpis przyjmującego)                                                                                                              (data i podpis wnioskodawcy) 

 
 
 

 


