
WNIOSEK   

O  PRZYZNANIE  DODATKU  ENERGETYCZNEGO 

 

1.Wnioskodawca:………………………………………………………………………………. 

     (imię i nazwisko) 

2.Adres 

zamieszkania:………………………………………………………………………….............. 
   (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

3.Telefon:……………………………………………………………………………………...... 

  

Wnoszę o przyznanie dodatku energetycznego1.  

  

4.Oświadczam, że:  

 

a. moje gospodarstwo domowe składa się z …….…osób,2  

b. jestem stroną obowiązującej umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, która jest 

obowiązująca, 

c. zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 

d. przyznano mi dodatek mieszkaniowy 

 

Skład osobowy gospodarstwa domowego: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

5.Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę: (odpowiednie zaznaczyć) 

 

 przekazywać na numer rachunku bankowego wskazany w załączonej do akt   

sprawy dyspozycji 

 

dostarczać przekazem pocztowym 

 

                                            
1 Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, tj. osobie, która: 

• ma przyznany 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 ze zm.),  

• jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej  

z przedsiębiorstwem energetycznym,  
• zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  

2 Proszę podać liczbę osób w gospodarstwie domowym. 



6.Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z przyznaniem 

dodatku energetycznego. 

Zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy informuję, że administratorem danych 

osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 

Jasło. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o 

przyznanie dodatku energetycznego oraz do dokonania wypłaty dodatku 

energetycznego i będą przekazywane innym odbiorcom (wskazany Bank). Osobie, 

której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe 

wypłacenie dodatku.  

 

Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą i jednocześnie 
przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie 
odpowiedzialnością karną z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu 
karnego (Dz. U. 2018 poz.1600 ze zm.), stanowiącego: 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 od 6 miesięcy do lat 8. 
 
 

………………………………..    ………………………………… 
Podpis przyjmującego     Data i podpis wnioskodawcy 

  

  
 

 

Wypełnia organ przyjmujący wniosek 

 

Nr decyzji przyznającej prawo do dodatku 

mieszkaniowego 

Okres przyznania 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

W załączeniu:  

• kopia umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym bądź kopia umowy sprzedaży 

energii elektrycznej 

 

 

 


