
WNIOSEK O WYPLAT]^ DODATKU ELEKTRYCZNEGO

UWAGA!

Informacje przedstawione we wniosku o wyplat^ dodatku elektrycznego
sklada sif pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za sldadanie fatszywych
oswiadczen - zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 7 pazdziemika 2022 r.
o  szczegolnych rozwi^zaniach sluz^cych ochronie odbiorcow energii
elektrycznej w 2023 roku w zwiqzku z sytuacjq na rynku energii

elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, z pozn. zm.), zwanej dalej „ustaw^".

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zl.

W przypadku gdy zuzycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym

wtym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wynioslo wi^cej niz 5 MWh,

dodatek elektryczny wynosi 1500 zl (art. 30 ust. 2 ustawy)'\

'' Do wniosku doiqcza si? rozliczenie z przedsi^biorstwem energetycznym potwierdzaj^ce zuzycie energii elektrycznej
w 2021 r. przekraczajqce 5 MWh.

Skrocona instrukcja wypeiniania:

1. Nalezy wypelniac WIELKIMI LITERAMI.

2. Pola wyboru nalezy zaznaczac lub Ji

ORGAN, DO KTOREGO JEST SKLADANY WNIOSEK O WYPLAT^ DODATKU
ELEKTRYCZNEGO^^

Dodatek elektryczny wyplaca wojt, bumiistrz albo prezydent miasta wla^ciwy ze wzgl?du na miejsce zamieszkania
osoby fizycznej skladajqcej wniosek o wyplat§ dodatku elektrycznego.



CZl^SC I

DANE DOTYCZ4CE WNIOSKODAWCY IJEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. Dane osoby fizycznej skladajqcej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawc^".

DANE WNIOSKODAWCY

01. Imi? (imiona)

02.'Nazwisko

03. Objwatelstwo

04.Numer PESEL

05. Seria i numer dokumentu stwierdzajqcego tozsamosc^^

Nalezy wypelnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA

01. Gmina/dzielnica

Kod pocztowy

02. Miejscowosc

OB.Ulica

04. Nr domu 05. Nr mieszkania 06. Nr telefonu''^ 07. Adres poczty elektronicznej'''

Dane nieobowiqzkowe. W przypadku podania adresu e-mail zostanie na niego przeslana infonuacja o wyplacie dodatku
elektiycznego.

NUMER RACHUNKU PLATNICZEGO, NA KTORY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA

DODATKU ELEKTRYCZNEGO^'

01. Numer rachunku

02. Imi? i nazwisko wlasciciela rachuiiku

Nalezy wypelnic w przypadku ch?ci otrzymania dodatku elektrycznego w formie przelewu na rachunek platniczy. Przez
rachunek platniczy rozumie si? takze rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spbldzielczq kas?
oszcz?dnosciowo-kredytowq.



2. Dane czlonkow gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest:

I  I jednoosobowe | | wieloosobowe (liczba osob, z uwzgl^dnieniem wnioskodawcy: )
Deflnicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 27 ust, 3 ustawy gospodarstwo domowe tworzy osoba

fizyczna skiadajqca wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego samotnie zamieszkuj^ca i gospodaruj^ca
(gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna sktadaj^ca wniosek o przyznanie dodatku
elektrycznego oraz osoby z niq spokrewnione lub niespokrewnione pozostaj^ce w faktycznym zwi^zku,
wspolnie z ni^ zamieszkuj^ce i gospodarujqce (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W skiad gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzq ':

W przypadku gdy oswiadczenie dotyczy liczby czlonkow gospodarstwa domowego wi^kszej niz 6 osob, nalezy dodac

formularz obejmuj^cy dane kolejnych czlonkow gospodarstwa domowego wnioskodawcy.

DANE OSOBY WCHODZ^CEJ W SKLAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

01. Imi? (imiona)

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzaj^cego tozsamosc^

Nalezy wypelnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numem PESEL.

DANE OSOBY WCHODZ^CEJ W SKLAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Ol.Imi^ (imiona)

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzaj^cego tozsamosc'

Nalezy wypelnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZ^CEJ W SKLAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

01. Imi^ (imiona)

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzajqcego tozsamosc'

7\

Nalezy wypelnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numem PESEL.



DANE OSOBY WCHODZACEJ W SKLAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

01. (imiona)

02. Nazwisko

03.Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzajqcego tozsamosc '

Nalezy wypelnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZ^CEJ W SKLAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

01. Imi? (imiona)

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzaj^cego tozsamosc

Nalezy wypelnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZ^CEJ W SKLAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Ol.Imi? (imiona)

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzajqcego tozsamosc"

Nalezy wypelnic w przypadku, gdy osoba nie posiada numera PESEL.

3. Informacja dotyczqca zrodel ogrzewania zasilanych energiq elektrycznq^'.

Glownym zrodlem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z nast^pujqcych
zrodei:

pompa ciepia,

ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny

- zgloszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow, o ktorej mowa w art. 27a ust. 1
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu tennomodemizacji i remontow oraz o centralnej
ewidencji emisyjnosci budynkow (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z pozn. zm.)''.
Dotyczy wylgcznie tych wnioskodawcow, ktorych gospodarstwo domowe wykorzystuje urzgdzenia grzewcze okreslone
wyzej jako glowne zrodio ogrzewania, oraz pod warunkiem, ze to zrodlo ogrzewania zostalo zgloszone lub wpisane do
centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu tennomodemizacji i remontow oraz o centralnej
ewidencji emisyjnosci budynkow kazdy wlasciciel lub zarzqdca budynku ma obowiqzek zlozenia do centralnej ewidencji
emisyjnosci budynkow dekiaracji dotycz^cej zrodel ciepla i zrodel spalania paliw.



CZl^SC TI

OSWIADCZENIA

Oswiadczam, ze:

- osoby wymienione w cz^sci I w pkt 2 wniosku sq czloiikami mojego gospodarstwa domowego,

- wszystkie podane we wniosku dane zgodne z prawdq,

- gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w ktorym nie jest wykorzys-

tywana energia elektryczna pochodzqca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy

z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodlach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z pozn.

zm.), ktora jest rozliczana zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 4 tej ustawy'®\
- gospodarstwo domowe nie skorzystalo z dodatku w^glowego, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1

ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku w?glowym (Dz. U. poz. 1692, z pozn. zm.), ani nie

zlozylem(-lam) wniosku o przyznanie tego dodatku,

- gospodarstwo domowe nie skorzystalo z paliwa stalego zakupionego po cenie i od przedsi?-

biorcy, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczegdlnych

rozwiqzaniach sluzqcycli ochronie odbiorcdw niektdrych paliw stalych w zwi^zku z sytuacj^ na

rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z p6zn. zm.)"\
- gospodarstwo domowe nie skorzystalo z dodatku dla gospodarstw domowych z tytulu wyko-

rzystywania niektorych zrddel ciepla, o ktoiym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 wrzesnia

2022 r. 0 szczegolnych rozwiqzaniach w zakresie niektoiych zrodel ciepla w zwiqzku z sytuacj^

na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z p6zn. zm.), ani nie zlozylem(-lam) wniosku o przyznanie

tego dodatku.

Przez mikroinstalacji rozumie si? instalacj? odnawialnego zrodta energii o ttjczneJ mocy zainstalowanej elektrycznej nie
wiikszej niz 50 kW, przyt^czon^ do sieci elektroenergetycznej o napiiciu znamionowym nizszym niz 110 kV albo

0 mocy osiqgalnej cieplnej w skojarzeniu nie wiikszej niz 150 kW, w ktorej Iqczna moc zainstalowana elektryczna jest
nie wiiksza niz 50 kW.

Przez przedsiibiorci rozumie si? przedsiibiorci wykonuj^cego dzialalnosc gospodarczq w zakresie wprowadzania do
obrotu paliw, wpisanego do Centralnego Rejestru Podtniotow Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowytn (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z pozn. zm.), ktory sprzedawat paliwa stale dla
gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyzszej niz 996,60 zl
brutto za ton?, w celu wykorzystania na potrzeby wlasne tych gospodarstw domowych.

Do wniosku dol^czam nast^puj^ce dokumenty:

1 )

2)

3)

Jestem swiadomy odpomedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

(miejscowosc) (data: dd/tnm/rrrr) (podpis wnioskodawcy)


