Karta usługi Nr 2(1)/RKS

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 MIĘDZYCHÓD
I.
X

Forma realizacji usługi:

osobiście

X

przez pełnomocnika

X

listownie

inny:

nie dotyczy

II.

Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi:

X

Fax

X

Elektronicznie (e-PUAP)

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie która spełnia łącznie następujące warunki:
•
posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
•
jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
•
zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
III.

Opis usługi:

Dodatek energetyczny przyznaje Burmistrz Międzychodu w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii
elektrycznej.
IV.

Wymagane dokumenty do realizacji usługi:

1)

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

2)

Kopia umowy kompleksowej (umowa na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej), zawierającą klauzulę "za zgodność
z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnymi podpisami osób
uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.

V.

Niezbędne opłaty do uiszczenia:

Zwolniono od opłaty skarbowej.
W przypadku formy realizacji przez pełnomocnictwo:
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora druku przelewu.
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Międzychód Nr 31 10204027 0000 1302 1219 1849
Uiszczenia opłaty można dokonać bezpośrednio poprzez przelew bankowy lub w każdym innym punkcie
przyjmowania opłat
VI.

Termin i sposób realizacji usługi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
VII.

Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi:

Stanowisko ds. budownictwa i mieszkalnictwa
Referat/ komórka odrębna:

Referat Komunalno-Środowiskowy

pokój:

301, II piętro

adres e-mail:

gospodarkakomunalna@miedzychod.pl

VIII.

telefon bezpośredni

95 748 81 00 wew. 336

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od dnia
doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu przesyłając je na adres: Burmistrz Międzychodu,
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód.

Podstawa prawna realizacji usługi:
1.
2.
3.
4.

IX.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO)
Dodatkowe informacje/uwagi:

Dodatek energetyczny 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
URE do dnia 31 marca każdego roku.
Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza 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 wynosi
miesięcznie 1/12 tej kwoty.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku
energetycznego, wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017
r. dla gospodarstwa domowego:
•
prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,35 zł/miesiąc,
•
składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc,
•
składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,92 zł/miesiąc.
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.
X.
1.

Formularze i wnioski do usługi:
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Niniejsza karta zawiera opis podstawowej procedury i może nie uwzględniać szczególnych przypadków
związanych z załatwieniem danej sprawy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Treść karty nie może
być źródłem praw lub obowiązków wnioskodawcy, organu lub osób trzecich.

