
Nr wniosku

Wniosek 
o wypłatę dodatku energetycznego

DYREKTOR GDAŃSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ

1. Dane osoby wnioskującej:

Imię Nazwisko

2. Adres zamieszkania:

3. Oświadczam, co następuje:

Numer telefonu oraz adres e-mail nie jest obowiązkowy, ale może ułatwić kontakt w sprawie 
rozpatrzenia wniosku

Miejscowość

Telefon (opcjonalnie) Adres poczty elektronicznej (opcjonalnie)

Ulica Numer domu Numer lokalu

Kod pocztowy
–

a) otrzymuję dodatek mieszkaniowy:

TAK NIE UBIEGAM SIĘ

b) zamieszkuję w miejscu dostarczenia energii elektrycznej:

TAK NIE

(RRRR-MM-DD)

c) umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej 

o nr z dnia

zawarta z przedsiębiorcą energetycznym jest aktualna, dotyczy adresu zamieszkania oraz 
adresu obiektu, na który ubiegam się o dodatek energetyczny:

TAK NIE

– –

d) liczba osób w gospodarstwie domowym:

1

sowa.k
PM-2



5. Do wniosku dołączam:

6. Warunki uprawniające do uzyskania dodatku energetycznego:

kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą
z przedsiębiorcą energetycznym:

TAK NIE

• dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której
przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii elektrycznej,

• dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem
stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

– –

(data i podpis osoby wnioskującej)
(RRRR-MM-DD)

4. Proszę o przekazanie kwoty dodatku energetycznego:

Proszę wskazać tylko jeden rachunek bankowy

a) na rachunek bankowy:

(numer rachunku bankowego)

(imię i nazwisko właściciela/właścicielki rachunku bankowego)

b)  na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym zawarta jest umowa
kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej:

(numer rachunku bankowego)

(nazwa przedsiębiorstwa energetycznego)
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