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1. Osoby uprawione do świadczenia
Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy
wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.
Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób
otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów
zakupu energii elektrycznej.
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:





posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową
sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek
mieszkaniowy;
zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano
dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne).
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30
kwietnia 2020 r. wynosi:




dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,37zł / miesiąc;
dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,80 zł / miesiąc;
dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,96 zł / miesiąc.

1. Wymagane dokumenty
W celu otrzymania zryczałtowanego dodatku energetycznego należy złożyć wniosek oraz
dołączyć do niego następujące dokumenty:



kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej)
lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
rachunek lub faktura VAT za energię.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek może wymagać
dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdza za
zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (należy jednak podczas składania
wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

III.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy
się wydaniem decyzji w terminie miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W
przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego
termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU
ENERGETYCZNEGO:


na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z
2015 r. poz. 783 z późn. zm.) nie podlega opłacie skarbowej.

1. Wypłata świadczenia
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany
we wniosku rachunek bankowy, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany
dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
1. Kiedy świadczenie nie przysługuje
Zryczałtowany dodatek energetyczny nie przysługuje gdy:




osoba wnioskująca nie ma ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego;
osoba wnioskująca nie zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
osoba wnioskująca nie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej.

1. Informacje dodatkowe
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Nowym Sączu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
Podstawa prawna



ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
755)
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 180);



VII.

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1257).
Dokumenty do pobrania

-wniosek o dodatek energetyczny

