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Karta Informacyjna

FN-17
Nazwa usługi:

dodatek energetyczny

Podstawa prawna:

I





ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. – O dodatkach mieszkaniowych,
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. – O opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:
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wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (formularz FN-17.1),
kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej

Miejsce składania dokumentów i odbioru decyzji:
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Referat Finansów, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, I piętro, pokój nr 17 inspektor Patrycja Wołczyńska, tel.: 46 864 25 63,
email: budzet4@teresin.pl.

Opłaty:
 zwolniony z opłaty skarbowej
Przewidywany termin załatwienia sprawy:


do 30 dni.

Sposób zakończenia postępowania:


decyzja wójta Gminy Teresin o przyznanie dodatku energetycznego.

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej/osoba, u której można
uzyskać informację na temat zaawansowania sprawy:
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Referat Finansów, Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, I piętro, pokój nr 17 inspektor Patrycja Wołczyńska, tel.: 46 864 25 63,
email: budzet4@teresin.pl

Tryb odwoławczy:

VIII



odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za
pośrednictwem wójta Gminy Teresin, w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji.

Dodatkowe informacje:
 dodatek energetyczny przysługuje osobie:
1. której przyznano dodatek mieszkaniowy,
2. która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii

IX

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3. która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej,
 wysokość dodatku energetycznego wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu
limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla
odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ogłaszanej przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku,

 zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w
sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja
2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. wynosi dla gospodarstwa domowego:
- prowadzonego przez osobę samotną 11,35 zł. miesięcznie,
- składającego się z 2 do 4 osób 15,77 zł. miesięcznie,
- składającego się z co najmniej 5 osób 18,92 zł. miesięcznie,
 dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek i wypłacany do dnia 10
każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek
energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Uwagi:



X




wniosek niezgodny z wzorem załączonego formularza FN-17.1 zawierający
informacje określone w niniejszej karcie jest również wnioskiem spełniającym
ustalone wymagania,
w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje
wezwany do ich uzupełnienia,
wnioski nie uzupełnione w terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia,
interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu
Gminy Teresin przyjmowani są przez:
- wójta Gminy w każdy wtorek w godzinach: 10 - 14,
- zastępcę wójta Gminy w każdy piątek w godzinach: 10 - 14,
- sekretarza Gminy w każdą środę w godzinach: 12 - 16.

Opracowała:
Zaopiniował:
Patrycja Wołczyńska Andrzej Jaworski

Zaakceptowała:
Jadwiga Durczak

Godziny pracy Urzędu Gminy Teresin:
poniedziałek, wtorek: 8 - 16,
środa: 8 - 16, (dyżur: Biuro Obsługi Mieszkańców do 18.00),
czwartek, piątek: 7 - 15.

Zatwierdził:
Marek Olechowski

