KARTA USŁUGI

Wersja nr 1
Data zatwierdzenia:

Nr karty: GOPS.SP.0173.1.2020

23 marca 2020 r.

Dodatek energetyczny
Nazwa jednostki
organizacyjnej

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABIERZOWIE

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego.
2. Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym.
Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatom.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
ul. Cmentarna 2
32-080 Zabierzów
Adres:
nr pokoju:
nr telefonu:
ul. Cmentarna 2
17
(12) 285-14-13
32-080 Zabierzów
wew.22
Miejsce składania wniosku :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
ul. Cmentarna 2
32-080 Zabierzów
Godziny pracy (dni robocze):
Poniedziałek 9:00-17:00
Wtorek – Piątek 8:00-16:00
Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez GOPS przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za
pośrednictwem GOPS w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Przed upływem tego terminu strona może złożyć w GOPS w Zabierzowie pisemne
oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, co spowoduje, że decyzja
stanie się ostateczna i prawomocna.
Odwołanie nie podlega opłatom.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze
zm.)
2. obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku
energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
(M. P. z 2019 r. poz. 402);
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 256 ze zm.).
4. Uchwała Rady Gminy Zabierzów nr NR XVII/188/20 z dnia 23 marca 2020 roku w
sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
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Uwagi:
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.
Może go otrzymać osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym
oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji,
na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym.
Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużytej energii
elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w
gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 31
marca każdego roku.
Limit 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.
Minister właściwy do spraw energii ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w
drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki
przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10
każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny
wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Wyszczególnienie

Imię i nazwisko

Data

Opracowała

Anna Rychlewska

10.03.2020

Zaopiniowała

Agnieszka Poniewierka

16.03.2020

Zaakceptował

Stanisław Myjak

23.03.2020

Podpis

