KARTA USŁUG
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzański
ul. Ogrodowa 9
66-010 Nowogród Bobrzański
tel.: (68) 3276-843, 3276-522
e-mail: mgopsnb@nowogrodbobrz.pl
Uzyskanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Miejsce załatwienia
sprawy

Złożenie wniosku odbywa się w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim w Wydziale Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
ul. Ogrodowa 9, 66-010 Nowogród Bobrzański

Wymagane
dokumenty

wypełniony wniosek o przyznanie dodatku energetycznego wg.
obowiązującego wzoru dostępnego w:
- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
Bobrzańskim,
- lub na stronie internetowej tut. Organu www.mgopsnb.pl,
Wymagane dokumenty do dodatku energetycznego:
Do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego należy dołączyć:
- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu),
Uwaga!!!
W toku postępowania administracyjnego M-GOPS w Nowogrodzie
Bobrzańskim ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych
do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Termin załatwienia
sprawy

W ciągu miesiąca, w przypadkach skomplikowanych może być przedłużony
celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, o czym strona zostanie
pisemnie poinformowana.

Sposób załatwienia
sprawy

Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku energetycznego lub odmowie
jego przyznania.
Odbiór decyzji: doręczenie za pośrednictwem poczty lub pracownika tut.
Organu
(za potwierdzeniem odbioru).
Możliwy jest także osobisty odbiór decyzji.

Forma wypłaty
świadczenia

- 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.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Kierownika M-GOPS w
Nowogrodzie Bobrzańskim.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Koszty odwołania: brak.

Dodatkowe
informacje

Komu przysługuje dodatek energetyczny:
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.
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.
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.
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.

Uwagi

Kopie dokumentów, które należy złożyć do wniosku, po przedłożeniu
oryginału uwierzytelnia pracownik wydziału, mogą być również kopie
uwierzytelnione przez notariusza lub instytucję, która je wydała.
Druki oświadczeń dostępne są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim lub na stronie internetowej tut.
Organu www.mgopsnb.pl.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.
U. z 2017r. poz. 180),
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 755 późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1257 z późń. zm.).

