
WNIOSEK
o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:  43-400  Cieszyn, ul.

PESEL Numer telefonu:

Liczba osób w gospodarstwie domowym :

OŚWIADCZENIE

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który przewiduje „Kto, składając 
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie  
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

oświadczam co następuje:
• powyższe dane są prawdziwe;
• przyznano mi dodatek mieszkaniowy
• zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
• zapoznałem/am  się  z  warunkami  uprawniającymi  do  uzyskania  zryczałtowanego  dodatku 

energetycznego;
• umowa  kompleksowa  lub  umowa  sprzedaży  energii  elektrycznej  zawarta  z  przedsiębiorcą 

energetycznym jest obowiązująca;
• zobowiązuję  się  niezwłocznie  powiadomić  pracownika  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 

w Cieszynie, ul. Skrajna 5, pok. 3 prowadzącego sprawy dodatku energetycznego o ustaniu przyczyn, 
które stanowią podstawę ubiegania się o dodatek energetyczny, np. zmiana miejsca zamieszkania,  
rozwiązanie umowy z przedsiębiorcą energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej.

2. SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

1.   wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.



Do wniosku dołączam:
• aktualnie obowiązującą  kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą 

z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu),

3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PŁATNOŚCI /należy zaznaczyć tylko jedną 
formę przekazywania świadczenia!!!/

  
Zryczałtowany dodatek energetyczny proszę przekazywać:

    Na wskazany poniżej rachunek bankowy (prywatne konto bankowe)

Nr rachunku

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

     Na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym posiadam zawartą umowę kompleksową lub 
umowę sprzedaży energii elektrycznej

Nazwa przedsiębiorcy: Ulica:

Kod ---- Miejscowość:

Nr rachunku

Pouczenie:
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn.  
zm.) informuję, że dane będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie, ul. Skrajna 5. Dane zbierane są 
w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji z zakresu ustawy Prawo energetyczne. Zebrane 
dane mogą zostać udostępnione podmiotom legitymowanym na podstawie odrębnych przepisów. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do  
treści swoich danych oraz ich poprawiania.

…............................................................
  Miejscowość i data

…........................................................ ….............................................................
Podpis przyjmującego Podpis wnioskodawcy

WYPEŁNIA PRACOWNIK MOPS CIESZYN

Okres przyznania dodatku mieszkaniowego


