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Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego1
 

1. Dane osoby wnioskującej: 

a) Nazwisko i Imię ……………………………………………………………………………………………………………  
                                    

b) Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………..…………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 
                                            (miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy) 
c) PESEL    
 
d) Telefon  ………………………………………………………….. 

 
2. Skład gospodarstwa domowego: 

 

L.p. Nazwisko i Imię Stopień pokrewieństwa PESEL 

1  wnioskodawca  

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 
3. Oświadczam, że: 

a) zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do uzyskania dodatku 
energetycznego1 

b) jestem stroną obowiązującej umowy kompleksowej/umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (kopia w załączeniu,  
a oryginał do wglądu), 

c) zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 
d) wyrażam zgodę na: przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów 

związanych z rozpatrywaniem wniosku, przyznaniem i realizacją dodatku energetycznego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.) 

 
 

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 2013 r., poz. 966), 

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

 zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
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4. Dodatek energetyczny proszę realizować zaznaczyć właściwy kwadrat stawiając znak „X” tylko w jednym 

polu: 
 w formie przelewu bankowego na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
       Nr rachunku: 
 

                                                     

 
Nazwa banku ……………………………………………………………...………………………….. 
 

 w formie gotówkowej – odbiorę osobiście w kasie Urzędu Gminy Osięciny 
             Seria i nr dowodu osobistego …………………… 
 
Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą i jednocześnie przyjmuję do 
wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie odpowiedzialnością 
karną z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, stanowiącego: Kto, w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym 
mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 
należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 8. 
 
                                                                                            ……………………………………………………….. 
                                                                                               (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
Do wniosku dołączam: 

1. Kopię obowiązującej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej  
z dnia ……………………………………….. zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał 
przedstawiam do wglądu) 

2. Kopię decyzji na dodatek mieszkaniowy z dnia ………………….. znak: …..……………………………… 
(oryginał przedstawiam do wglądu) 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

…………………………….…………..                                                        …………..………..…………….………………..  
         (miejscowość i data)                                                               (czytelny podpis wnioskodawcy) 

          
                                                                                     
 

  

 


