
Zryczałtowany dodatek energetyczny

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 716 z późn. zm.)

Zgodnie  z  ustawą  odbiorcą  wrażliwym  energii  elektrycznej  jest  osoba,  której  przyznano  dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art.  2  ust.  1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych
(t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 2133 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży  energii  elektrycznej  zawartej  z  przedsiębiorstwem  energetycznym  i  zamieszkuje  w  miejscu
dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c).

-  Ustawa  z  dnia  21  czerwca  2001  r.  o  dodatkach  mieszkaniowych  (t.  j.  Dz.  U.  z  2019r.  poz.  2133
z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.735
z późn. zm.),

- Uchwała Nr  XXII/279/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia  27 lutego 2020 r.  w sprawie określenia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020r. poz. 2107).

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie  wynosił  rocznie  nie  więcej  niż  30% iloczynu limitu  zużycia
energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym.

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.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16  kwietnia 2021r. (M.P. z 2021r., poz. 393)
wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia
2022r. wynosi:

- dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną –              12,09 zł miesięcznie,  
- dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób –                            16,79 zł miesięcznie,  
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób –             20,15 zł miesięcznie.  

Warunki przyznania

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:

- ma przyznany dodatek mieszkaniowy,

- jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym, 

- zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna. 

W  ymagane dokumenty  

1. Wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek, zgodnie z załączonym wzorem,



2. Kopia obowiązującej umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej)
lub obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

Prosimy o wpisanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego  .  

Miejsce załatwienia sprawy /   Złożeni  a   wniosku:  

Urząd Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1,
parter – pokój 003, Wydział Infrastruktury Miejskiej
nr tel. 32 317 11 23

Terminy i sposób załatwienia sprawy

1. Decyzja  wydawana  jest  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  1  miesiąca  od  dnia  złożenia
wniosku.  Termin  wydania  decyzji  może  zostać  przedłużony  w  przypadku  przeprowadzania
dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

2. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej po uprawomocnieniu
się  decyzji,  do  dnia  10  każdego  miesiąca  z  góry,  z  wyjątkiem  miesiąca  stycznia,  w  którym
zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Opłaty:
Brak

Tryb odwoławczy:

• w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji,
• odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wydziału 

Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Mysłowice, 
• koszty odwołania: brak.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:     32 317 11 23  

Obowiązujące formularze:

• Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
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