
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO  

DODATKU ENERGETYCZNEGO DLA ODBIORCY WRAŻLIWEGO 

  

Część A - (wypełnia wnioskodawca)                 nr wniosku 4240. ........ .201…… 

1.Dane wnioskodawcy  

   Nazwisko i Imię 
 
 nr PESEL 

   Adres zamieszkania 
   (oraz do korespondencji) Ulica nr domu 

Miejscowość nr  telefonu 

kod   -    poczta  

2. Poświadczenie uprawnień wnioskodawcy  

2.1. Posiadam/ nie posiadam* umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej w miejscu   
       zamieszkania. 

2.2. Zamieszkuję w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna. 

2.3. Posiadam / nie posiadam*  prawomocną decyzję przyznającą dodatek mieszkaniowy 

2.4. Dodatek mieszkaniowy przyznano od ………………………… 201….. r. do …………………………... 201….. r.  
                                                                            

2.5. Dodatek mieszkaniowy przyznano dla :   
 
 

Osoby samotnie gospodarującej* 

Rodziny składającej się z 2 do 4 osób* 

Rodziny składającej się z co najmniej 5 osób* 

3.Oświadczenie 

a) Świadomy/a i uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych danych, wynikającej z art. 233 

Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r.  Nr 88,  poz. 533, z późn. zm.) - oświadczam, iż podane powyżej informacje oraz 
dane zawarte we wszystkich załącznikach są prawdziwe. 

b) Zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o zaistniałych zmianach w zakresie okresu przyznania  dodatku 

mieszkaniowego lub zmiany miejsca dostawy energii elektrycznej. 

c) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie dla potrzeb realizacji 

dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o prawie 
energetycznym (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

 

 
    .................................................                                                ......................................................................... 

(miejscowość, data)                                                                                                    (czytelny podpis wnioskodawcy) 

4. Proszę o wypłatę przyznanego dodatku energetycznego w kasie OPS* na rachunek bankowy* nr : 

rzyznanego dodatku energetycznego na rachunek bankowy nr: 

 

 

 

 

                                

     Z a ł ą c z n i k i 

1. Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej w miejscu 
zamieszkania wnioskodawcy. 

Tak* Nie* 

2. Kopia decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy Tak* Nie* 

 
* - niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Część B - (wypełnia organ przyznający dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego)                                                      

Rozpatrzenie wniosku  

   
 Rozstrzygnięcie formalne   

 Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku Tak* Nie*  

 Potwierdzenie złożenia załączników Tak* Nie*  

 

 Przyznaje się dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego 

 

Tak* Nie*  

  Ustalona dla wnioskodawcy miesięczna wysokość dodatku energetycznego :  

(1 osoba - 11,29; 2 - 4 osób - 15,68; 5 i więcej osób - 18,81) 

 

 .......................... zł. 

Okres przyznania dodatku energetyczny dla odbiorcy wrażliwego od ......................................  201….… r.  

do  ………………………..…. 201….… r. na okres  ............  miesięcy. 

 
 
 
 ................................................................................................  Kluczbork, dn. ……................................................... 
           (podpis  osoby odpowiedzialnej za weryfikacje danych)                                         (data)  
 

* - niepotrzebne skreślić 
  


