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PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

Miejsce
załatwienia

sprawy:

Referat Gospodarki Komunalnej 
Anna Lis - Inspektor ds. Lokalowych
Pokój nr A-102- I piętro (wejście od ul. Piastowskiej ) tel. 34 3575100 wew. 35.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 730 - 1530 .  

Wymagane
dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
2. Kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym. 
3. Kopia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
Wniosek dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz do pobrania w siedzibie Urzędu 
Miejskiego (pokój nr A-102).

Opłaty: Wolne od opłaty skarbowej.

Termin
załatwienia

sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 30 dni na wydanie decyzji, jednak w większości przypadków 
decyzja wydawana jest w ciągu 10 dni.
Odbiór decyzji – osobiście w pok. Nr A-102 lub za pośrednictwem poczty pod wskazany przez 
wnioskodawcę adres za potwierdzeniem odbioru, bez opłat pocztowych.

Tryb
odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej w sprawie dodatku energetycznego przysługuje odwołanie do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w OPOLU, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem 
Burmistrza Dobrodzienia. 

Podstawa
prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 poz. 220).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r poz.180).
3. Obwieszczenia Ministra Gospodarki- w sprawie wysokości dodatku energetycznego ogłaszane raz na 12 

m-cy.

Informacje
dodatkowe:

Uprawnione są osoby, które spełniają łącznie 3 kryteria, i tak:
1. mają przyznany dodatek mieszkaniowy,
2. są stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej zawartej z przedsiębiorstwem

energetycznym, (umowa musi być zawarta z tą osobą, na którą wydana jest decyzja o przyznaniu 
dodatku mieszkaniowego),

3. zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna zgodnie z umową.
4. brak prawa do dodatku mieszkaniowego skutkuje brakiem prawa do dodatku energetycznego.

 
 Formularze

wniosków 
i druki do
pobrania:

Pokój nr A-102, I piętro wejście od ulicy Piastowskiej.

Opracowała:  Krystyna Nowak - inspektor ds. lokalowych,  dnia: 17.12.2015r.
Aktualizacja:  inspektor ds. lokalowych, dnia: 08.02.2017r.
Sprawdził: Waldemar Krafczyk - Sekretarz Gminy, dnia: 08.02.2017r.
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