
Karta nr DM/1 
Urząd Gminy i Miasta Witkowo 

ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo tel. (61) 477-81-94, fax. (61) 477-88-55 

KARTA INFORMACYJNA 

dot. przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego 

1. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn.zm.). 
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267). 
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) 

2. Wymagane dokumenty: 
 
� Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 
� Kopia umowa kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym 

(oryginał do wglądu) 
� Rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną 

3. Opłaty: 

DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO PODLEGA OPŁACIE 
SKARBOWEJ 

• na podstawie ogłoszonego w dniu 19 lutego 2014r.  rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2014 r. 
w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. poz. 224) nie podlega opłacie skarbowej. 

• Zaniechanie poboru dotyczy decyzji w sprawie przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego i ma 
zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  

  

4. Termin załatwienia wniosku: 
1 miesiąc na wydanie decyzji. 

5. Jednostka odpowiedzialna :  
Stanowisko pracy ds. kancelaryjnych i mieszkaniowych, tel. (61) 477-81-94, biuro Informacji. 

6. Tryb odwoławczy: 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo w terminie 14 
dni od daty otrzymania decyzji. 

7. Inne informacje: 
Wniosek do pobrania www.bip.witkowo.pl lub w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie 
Godziny pracy: poniedziałek 8,00-16,00, wtorek-piątek 7,30-15,30. 

8. Uwagi: 
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich uzupełnienia. 

9. Opracował:  Edyta Pawlaczyk 
Sprawdził:  Elżbieta Kiełpińska 
Zatwierdził:  Burmistrz GiM Witkowo 
Data:  26.02.2014r. 
Data ostatniej aktualizacji : 02.01.2014r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               …………………………….. 
                                                                                                                                   miejscowość, data 

 
WNIOSEK 

o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego  
 

1.  
Wnioskodawca
:  

  (imię i nazwisko) 
 

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

 

 
3. PESEL:            

 
4. Telefon:  

 

5.  Liczba osób w gospodarstwie domowym:  
   

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, co nast ępuje: 

• powyższe dane są prawdziwe; 
• zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej; 
• otrzymuje dodatek mieszkaniowy 
• jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym a umowa ta jest obowiązująca; 
 

 

Do wniosku doł ączam: 
• kopie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą 

energetycznym (oryginał do wglądu). 
• rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną  

 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI 

Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać: 
 

 Na wskazany poniżej rachunek bankowy: 
 
Nr rachunku: 

                          

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

 

WARUNKI UPRAWNIAJ ĄCE DO UZYSKANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO 
1. 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 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

2. Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym 
dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku. 

 

 
 
 
 
 

   
(podpis przyjmującego)  (podpis wnioskodawcy) 

  
 


