
DODATEK ENERGETYCZNY  

 

Od 1 stycznia 2014r osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać  

się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

 

Podstawa prawna 

 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (t. j.  Dz. U. z 2012r. poz. 1059 

z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( t. j. Dz. U. z 2013r. 

poz. 966 z późn. zm. ). 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. 

z 2013r. poz.267 ). 

 

 

Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?   

 

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy: 

 złożyć wniosek,  

 posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, 

 być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, 

 zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

 

Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego? 

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013r. wysokość 

zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia  

2014 r. wynosi: 

 

1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc, 

2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc, 

3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc. 

 

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski „ 

wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki 

przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 

1/12 tej kwoty. 

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego 

miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek 

energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku. 

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony: 

a) na rachunek bankowy osoby wnioskującej; 

b) na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa   

kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej. 



Miejsce złożenia dokumentów 

Druki wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz informacje  

na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, można 

uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami i Mieniem Komunalnym, pokoju  

nr 11A lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cybince. 

 Poniedziałek - Czwartek od 7:30 do 16:00 

 Piątek: od 7:30 do 13:30 

Uwaga!!! 

W toku postępowania administracyjnego Urząd Miejski w Cybince ma prawo żądać 

dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.  

Komu przysługuje zryczałtowany dodatek  

 

 

 

 

 


