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Dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy jako nowe
świadczenie od 1 stycznia 2014
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Zgodnie z
definicją zawartą w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych oraz jest
stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Takiej osobie przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny wyliczony według zasad
określonych w przepisach. Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 stycznia
2014r. do dnia 30 kwietnia dla gospodarstwa domowego:
1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł miesięcznie
2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł miesięcznie
3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł miesięcznie
Dodatek energetyczny będzie przyznawał prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek
odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej do którego należy dołączyć kopię umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia
10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny
wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.
Jednocześnie, zmieniono ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz.U. z 2013r. poz.966) w zakresie art. 3 ust. 3 dotyczącego definicji dochodu określając, iż:
„za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone
do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów,

dodatków

dla

sierot

zupełnych,

jednorazowych

zapomóg

z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie
dożywiania,

zasiłków

pielęgnacyjnych,

zasiłków

okresowych

z

pomocy

społecznej,

jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku
mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa
w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających
świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.”.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie
zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji dotyczącej dodatku energetycznego
wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia 2014r do dnia 31 grudnia 2014r. opłaty
skarbowej nie pobiera się (Dz. U. z 2014r poz. 224).
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