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I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
2. Kserokopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym.
Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej
II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz
III. OPŁATY

Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Załatwienie sprawy następuje w formie decyzji administracyjnej niezwłocznie po przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego i uzyskaniu niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy dokumentów nie
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Wydanie decyzji poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu
zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy. Wywiad przeprowadzany jest
przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o
konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej
interwencji pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy
rodzinie, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od
dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
Tryb i terminy załatwiania spraw określa Kodeks postępowania administracyjnego.
V. TRYB ODWOŁAWCZY

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji, stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
VI. PODSTAWA PRAWNA

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)
• Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku
energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M. P. z 2020 r.
poz. 374 )
• Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180
z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii
elektrycznej. Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu limitu zużycia
energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej
na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d.
Wysokość limitu, o którym mowa w ust. 2, 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.
Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, na podstawie art. 5c ust. 4. wysokość dodatku
energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa
domowego wynosi:
prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc;
składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł/miesiąc;
składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc
VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. wniosek o wypłatę energetyczny
XI. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Agnieszka Maciejewska – pracownik socjalny, Małgorzata Mochola – pracownik socjalny,
Sylwia Świderek - pracownik socjalny
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