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Załącznik do uchwały 
Nr XI/113/2019 Rady Miasta Szczecinek 

z dnia 19 czerwca 2019 r. 

 
 

WNIOSEK O WYPŁATĘ  DODATKU ENERGETYCZNEGO  
 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY  

Imię i nazwisko: 
 

PESEL            Nr telefonu: 

Adres zamieszkania - miejscowość:   

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Liczba osób w gospodarstwie domowym: 

2. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni kwadrat) 

 
W kasie banku  

 
Na rachunek bankowy przedsiębiorcy 
energetycznego 

Na rachunek bankowy własny 

Nr rachunku bankowego                            

 

Nazwa banku: 

Dane odbiorcy (nazwa/adres): 

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

Oświadczam, co następuje: 
 

• zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do przyznania dodatku energetycznego, 

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

• zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 
• nie zmieniłam/em dostawcy energii elektrycznej i umowa z dnia …………………………… jest 

obowiązująca1), 

• zostałam/łem poinformowana/y, że przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku jest 
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustaleniem 
prawa do wypłaty dodatku energetycznego wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 
energetyczne. Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y, że klauzula informacyjna dotycząca 
przetwarzania danych dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.bip.mops.szczecinek.pl 
oraz w budynku MOPS w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 89 na tablicy informacyjnej i przy 
biletomacie.  
 

1) wypełnić w przypadku, gdy kopia obowiązującej umowy kompleksowej/sprzedaży energii elektrycznej została załączona do 
poprzedniego wniosku o przyznanie dodatku energetycznego 

 
 

Data: 
 

Podpis wnioskodawcy: 
 
 

4. ZAŁĄCZNIK I  DO WNIOSKU  
 

kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu)  zawartej  
z przedsiębiorstwem energetycznym (w przypadku ubiegania się o dodatek energetyczny po raz 
pierwszy lub zmiany dostawcy energii elektrycznej); 

 
 
 
 
 
 
Pieczątka wpływu i podpis przyjmującego: 

http://www.bip.mops.szczecinek.pl/
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5. POUCZENIE O WARUNKACH UPRAWNIAJĄCYCH DO DODATKU ENERGETYCZNEGO 

 

1) Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne zryczałtowany dodatek energetyczny 
przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Dodatek przyznaje się w drodze decyzji, na 
wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej 
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

 

2) Określenie odbiorca wrażliwy energii elektrycznej oznacza osobę, której przyznano dodatek 
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 
która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 

 
Uwaga! 
1. Wszelkie poprawki i skreślenia winny być wyraźnie przekreślone, opatrzone datą i podpisem wnioskodawcy. 
2. W przypadku podpisanie wniosku przez inną osobę niż wnioskodawca należy załączyć dokument potwierdzający 

pełnomocnictwo lub kserokopię dokumentu potwierdzającego sprawowanie opieki prawnej bądź kurateli. 


