
 

WNIOSEK 

do Wójta Gminy Puck 

o przyznanie dodatku energetycznego  
 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię: 

Adres zamieszkania: 

PESEL: Numer telefonu: 

Pełnomocnik (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr DO, nr telefonu 

 

 

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym: 

 

 

2. SPOSÓB WYPŁATY DODATKU ENERGETYCZNEGO (zaznacz odpowiedni kwadrat) 

 

W kasie Urzędu  

 

Na rachunek bankowy:                            

 

3. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 

 Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku energetycznego 

 Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży z dostawcą energii elektrycznej (oryginał do wglądu) 

 

Data: Podpis wnioskodawcy: 

 

Pieczątka wpływu: Podpis przyjmującego: 

WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU:  
Data przyznania dodatku mieszkaniowego:  

Kwota dodatku energetycznego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Puck, dnia ......................................... 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku energetycznego 

 

 

I 

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, że: 

 

 dane zawarte we wniosku o przyznanie dodatku energetycznego są prawdziwe  

 przyznano mi dodatek mieszkaniowy, 

 zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 

 jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym, 

 umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem 

energetycznym, której kopię załączam do wniosku, jest obowiązująca  

 nie przekraczam limitu rocznego zużycia energii elektrycznej podanego w art. 5c ust. 3 ustawy – 

Prawo energetyczne
*
  

 

 

                                                                                                                               ............................................................ 

                                                                                                                                        (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

II 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku 

dla celów związanych z przyznaniem dodatku energetycznego. 

 

 

 

 
                                                                                                                             ................................................................ 

                                                                                                                                          (podpis wnioskodawcy) 

 

--------------------------------------- 

*
 Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej, wynosi: 

 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną; 

 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób; 

 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób; 


