
WNIOSEK 

o przyznanie dodatku energetycznego  

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania: 

Data urodzenia: Numer telefonu: 

Liczba osób w gospodarstwie domowym: 

 

2. SKŁAD OSOBOWY GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 

1)  
 

WNIOSKODAWCA 

 

2)  
   

3)  
   

4)  
   

5)  
   

6)  
   

7)  
   

8)  
   

9)  
   

10)  
   

 

3. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni kwadrat) 

 
W kasie Urzędu  

 
Na rachunek bankowy:                            

 

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 Kodeksu karnego, który przewiduje 

„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” 

oświadczam co następuje: 

- przyznano mi dodatek mieszkaniowy,  

- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 

której kopię załączam do niniejszego wniosku, 

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 
Data: Podpis wnioskodawcy: 

 
Pieczątka wpływu: Podpis przyjmującego: 

WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU:  
Okres przyznania dodatku mieszkaniowego:  

Kwota dodatku energetycznego: 

 



 

 

Załączniki:  

1. Kopia aktualnej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

 
Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez 

rozpoznania – podstawa prawna: art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 

Dz.U.2016, poz.23 ). 

 

Zaniechanie poboru opłaty skarbowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. (Dz.U. z 2014 

poz.224) 

 

POUCZENIE 

               OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII1) 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. 

Na podstawie art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018r. poz. 755, 650, 685 i 

771) ogłasza się, co następuje: 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa 

domowego: 

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 11,37 zł/miesiąc; 

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,80 zł/miesiąc; 

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,96 zł/miesiąc. 

Minister Energii: K.Tchórzewski 

 


