DATA WPŁYWU
WNIOSKU I PODPIS
PRZYJMUJĄCEGO

NUMER WNIOSKU

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego

Wnioskodawca _________________________________________________________________
nazwisko i imię

Adres zamieszkania _____________________________________________________________
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

PESEL

TEL.

Liczba osób w gospodarstwie domowym:
• prowadzonym przez samotną osobę
• składającym się z 2 do 4 osób
• składającym się z co najmniej 5 osób
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
Lp.

Nazwisko i Imię

Stopień pokrewieństwa

PESEL

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

Oświadczam, że na dzień składania wniosku o przyznanie dodatku energetycznego:
1. mam przyznany dodatek mieszkaniowy – TAK/NIE *
2. jestem stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym - TAK/NIE *
3. zamieszkuję w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna - TAK/NIE *
Do wniosku dołączam
• kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży* energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu),
• rachunek/fakturę VAT* za energię elektryczną (wyłącznie w przypadku wyboru płatności na
rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową
lub umowę sprzedaży energii elektrycznej)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI

□ przelewem na poniższy numer rachunku bankowego
Nazwa Banku
Numer konta

□ na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę
kompleksową/umowę sprzedaży* energii elektrycznej
Nr rachunku
bankowego

□ gotówka w oddziale Banku PKO BP S.A. ul. Jagiellończyka 11

___________________________________
Data i podpis wnioskodawcy

Pouczenie:
„ Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej (tj. osobie,
której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o
dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry z wyjątkiem
miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny będzie wypłacany do 30 stycznia.”
Oświadczam, że:
1) Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania zryczałtowanego dodatku
energetycznego,
2) Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Ośrodka o zmianie warunków, których spełnienie jest
niezbędne do ubiegania się o dodatek energetyczny,
3) Zostałem/am zapoznany/a z treścią art.233 § 1 kodeksu karnego, który przewiduje „kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” a złożone przeze mnie
informacje we wniosku są zgodne z prawdą.

_____________________________
Data i podpis osoby przyjmującej wniosek
* niepotrzebne skreślić

___________________________________
Data i podpis wnioskodawcy

