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WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Mieszkaniowy.
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r.,poz. 220 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257
z późn. zm.);
III. ABY OTRZYMAĆ DODATEK ENERGETYCZNY NALEŻY:
1. Posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
2. Złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży
energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierającą dodatek mieszkaniowy;
3. Zamieszkiwać w miejscu dostarczenia energii elektrycznej;
IV. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie
zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. 2014 r. poz. 224).
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5 czynne: poniedziałek w godz. 7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz.7.45 – 15.45.
.
VI. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji
administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia
odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. będzie przysługiwał odbiorcy wrażliwemu energii
elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
2. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy
w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz.
180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z
przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c –
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 roku, poz. 220 ze zm.).
3. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku
energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wysokość zryczałtowanego
dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. wynosi:
- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,22 zł miesięcznie;
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- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,58 zł miesięcznie;
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,70 zł miesięcznie.
4. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry,
z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia
danego roku.

