
      

 

 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko: Imię:  

Data urodzenia/pesel: Numer telefonu:  

Kod pocztowy: Miejscowość:  

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Liczba osób w gospodarstwie domowym:                       

 

Liczba osób w gospodarstwie 

domowym uległa zmianie w stosunku 

do liczby osób wskazanej we wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

 

 

               

            TAK                                 NIE 

 

                  

 

2. FORMA PŁATNOŚCI ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO 
(proszę zaznaczyć właściwą) 

                 

         W kasie OPS Kościan 

               

          Na rachunek bankowy:   

                          

 
Data: Podpis wnioskodawcy: 

 

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1  Kodeksu karnego, który 

przewiduje „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat” 

oświadczam co następuje: 

       -     powyższe dane są prawdziwe 

- przyznano mi dodatek mieszkaniowy, 

-  od............................................................do.................................................. 

- jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym, 

- zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej, 
 

Data: Podpis wnioskodawcy: 

 

 

4. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

- kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorstwem energetycznym. 

 

 
 

 WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU 

WNIOSEK 

o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 



ENERGETYCZNEGO 

1. Zryczałtowany 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.), która 

jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 

przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.  

2. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z 

wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia 

danego roku. 

 

 
Podpis przyjmującego: 

 

 

Data przyjęcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w  Kościanie jest: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. 

Jeśli ma Pani/Pan pytanie dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony 

Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie za pomocą adresu 

szymon.slusarek@koscian.eu, tel: 65 512 28 22 
Dane podane przez Pana/Panią na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku.  

Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w Punkcie Informacyjnym, 

Dziale Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie oraz na stronie 

www.ops.koscian.pl  

 

 

mailto:szymon.slusarek@koscian.eu
http://www.ops.koscian.pl/

