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ZRYCZAŁTOWANY DODATEK ENERGETYCZNY
I.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
• Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 14.

II.

PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 roku poz.
755),

III.

WYMAGANE DOKUMENTY
• Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego z następującymi
załącznikami:
− kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
− rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną w przypadku wyboru płatności na
rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego.

IV.

OPŁATY
• Brak opłat

V.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
•

VI.

Decyzja powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz
doręczona wnioskodawcy.

DODATKOWE INFORMACJE
Komu przysługuje dodatek energetyczny:
Od 1 styczna 2014 roku dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii
elektrycznej, czyli osobie, która spełnia 3 przesłanki:
1. przyznano jej dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).
2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3. zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego:
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie
wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 roku do 30
kwietnia 2022 roku dla gospodarstwa domowego:
1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc;
2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/miesiąc;
3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.
Wysokość dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2022 roku do 30 kwietnia 2023
roku zostanie ogłoszona przez Ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do
dnia 30 kwietnia 2022 roku.

