Dodatek energetyczny
WAśNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBIEGANIA SIĘ O ZRYCZAŁTOWANY
DODATEK ENERGETYCZNY
Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny naleŜy:
1) posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego (do wniosku naleŜy załączyć kserokopię
decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego – oryginał decyzji do wglądu),
2) złoŜyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną kserokopią umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaŜy energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek
mieszkaniowy,
3) zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
W toku postępowania organ przyznający świadczenia moŜe wymagać takŜe dostarczenia innych
dokumentów, jeŜeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Druk wniosku jest do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem
Sulinowie lub na stronie internetowej www.bip.bornesulinowo.pl (sekcja „Poradnik interesanta” →
„Dodatek energetyczny”).
NaleŜy zwrócić uwagę, aby wszystkie niezbędne pola druku były prawidłowo wypełnione.
W przypadku konieczności naniesienia zmian we wniosku, skreślenia i poprawki dokonywane
powinny być własnoręcznie przez wnioskodawcę oraz opatrzone datą i podpisem wnioskodawcy.
ZłoŜenie i podpisanie wniosku
w następujących sytuacjach:
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a) wnioskodawca reprezentowany jest przez pełnomocnika – w oparciu o dokument
potwierdzający pełnomocnictwo bez konieczności notarialnego potwierdzenia,
b) wnioskodawca reprezentowany jest przez opiekuna prawnego lub kuratora –
w oparciu o dokument potwierdzający sprawowanie opieki lub kurateli prawnej,
tj. postanowienie sądu.
W przypadku nie załączenia do wniosku wymaganych dokumentów, wnioskodawca zobowiązany jest
wypełnić i podpisać oświadczenie o braku dostarczenia dokumentów, określając jednocześnie termin
ich uzupełnienia. Konsekwencją nie uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie będzie
pozostawienie go bez rozpoznania.
Opłaty
Wydanie decyzji w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego podlega opłacie skarbowej
w wysokości 10 zł
Podstawa prawna
Art. 1 ust. 1 pkt1 lit a w związku z ust. 53 Części I Załącznika do Ustawy z dnia
16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 o opłacie skarbowej.
Zwolnienie z opłaty:
Zgodnie z art. 7 pkt 5 zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które dokonując zgłoszenia lub
składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub
zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059
z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r.
poz. 966 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.
poz. 267)

