
Dodatek elektryczny 

informacje dla mieszkańców 

Gminy Miejskiej Kościan 

Gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, 

otrzymają jednorazowy dodatek elektryczny. 

Dodatek wynosi: 

 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie, 

 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie 

(warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego 

zużycia za rok 2021). 

Dodatek elektryczny - dla kogo? 

Dodatek elektryczny będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, w których głównym 

źródłem ogrzewania jest energia elektryczna z następujących źródeł: 

 pompa ciepła, 

 ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny. 

Do wypłaty dodatku elektrycznego niezbędny jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 r.  

Dodatek elektryczny nie przysługuje: 

 gospodarstwom domowym wykorzystującym energię elektryczną pochodzącą 

z mikroinstalacji w rozumienie art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383)., 

 gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę 

dodatku węglowego, 

 osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o 

wypłatę dodatku na inne źródła ciepła, 

 osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo 

stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o 

szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych 

w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692). 

Dodatek elektryczny będzie wypłacany dla gospodarstwa domowego. Jeśli wniosek złoży 

kilku jego członków, zostanie on przyznany pierwszemu z wnioskodawców. 

Wnioski o dodatek elektryczny - gdzie i kiedy można je składać? 

Wnioski o dodatek elektryczny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie 

w poniedziałki w godzinach od 8:30 do 15:30, środy i piątki w godzinach od 7:30 do 

14:30 (ul. Bernardyńska 2, pokój nr 6 ) do 1 lutego 2023r.  Można będzie to zrobić 

osobiście lub przez internet (przez epuap - po opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).  

Wnioski złożone po 1 lutego 2023 roku nie będą rozpatrywane. 

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31.03.2023 r. 

Wzór wniosku do pobrania 

Instruktarz jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego 

https://ops.koscian.pl/DODATEK-ELEKTRYCZNY.html
https://www.gov.pl/attachment/eadd893d-d750-4d27-a18b-65316f9dd79c

