
Projekt z dnia 09.08.2022 r.  

             

                          

   

       

Na podstawie art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku  (Dz. 

U. poz. ...)     

            



           

  



 

 

        

 - 

Dyrektor Departamentu Prawnego 

    

(-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

                                                
1) Minister Klimatu        energia,       
       27  1     
        1949). 



  

 

       

 z dnia      

 

 

WNIOSEK O  DODATKU  
 

UWAGA! 

      
       
    zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z 
            
 

 

  : 

1.   WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru    V  lub  X  .     

 

 

ORGAN        DODATKU 
1) 

 

 
 

1) Dodatek              
     dodatku .  

 

   

 

      

1.         
DANE WNIOSKODAWCY 

01.    
 

02. Nazwisko 
 



  

03. Obywatelstwo 
 

04. Numer PESEL    

           

 
05. Seria i numer d  2) 

 
2)   w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 
 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

01. Gmina / dzielnica 
 

Kod pocztowy  

  -    

 
02.  
 

03. Ulica  
 

04. Nr domu   05. Nr mieszkania   06. Nr telefonu3)              07. Adres poczty elektronicznej3) 
 
3)    przypadku podania adresu e-mail,        
 

 
NUMER RACHUNKU      
4) 

01. Numer rachunku 

                            

 

02.      
 
4)         w formie przelewu na rachunek . Przez 
rachunek      bankowy lub rachunek prowadzony przez  kas 
-kredytow. 

 
2.     wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy 

jest: 
 
       jednoosobowe                     .) 
 
Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku   
gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna       samotnie 
   (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna  
o przyznanie dodatku           
       (gospodarstwo domowe wieloosobowe).  
 



  

    wnioskodawcy 5): 
5) W przypadku             
         

 
DANE      
01.    
 
02. Nazwisko 
 
03. Numer PESEL    

           

04. Seria i numer d  6) 

 
6)   w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 
 
      
01.    
 
02. Nazwisko 
 
03. Numer PESEL    

           

 
04. Seria i numer d  6) 

 
6)   w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 
 

DANE OSOBY      
01.    
 
02. Nazwisko 
 
03. Numer PESEL    

           

 
04. Seria i numer d  6) 

 
6)   w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 
 

      
01.    
 
02. Nazwisko 
 
03. Numer PESEL    

           

 
04. Seria i numer d  6) 



  

 
6)   w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 
 
DANE OSOBY      
01.    
 
02. Nazwisko 
 
03. Numer PESEL    

           

 
04. Seria i numer d  6) 

 
6)   w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 
 

      
01.    
 
02. Nazwisko 
 
03. Numer PESEL    

           

 
04. Seria i numer d  6) 

 
6)   w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 
 

3. Informacja      7) 
 

         
  
 

   8), 

kominek, 

koza,  

ogrzewacz powietrza,  

trzon kuchenny,  

piecokuchnia,  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 zasilane  9),        , o 
                 
          2022 r. poz. 438, 1561 i 1576)10). 

 
7) Dotyczy  tych      nia grzewcze 
                do 
   . 

8)              , 
        art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.   . W 
tym przypadku do wniosku     lub     
     lub wpisem do    . 

9) Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia      prz      
         

10) Zgodnie z przepisami ustawy              centralnej 
            centralnej ewidencji 
  deklaracji ej      . 

 

  



  

  

 
 

  

   
 osoby wymienione w  I w pkt         

       zgodne z prawd  

 gospodarstwo domowe           
                 
            
tych paliw (Dz. U. poz. 1477). 

      

1)  

  

  

 

 

J        

 

 

     
                                (data: dd / mm / rrrr)                   (podpis wnioskodawcy) 
 

 


