
Co musisz wiedzieć o uldze zimowej
W grudniu nie musisz płacić zaliczki na gaz i ogrzewanie. Rząd federalny w ramach ulgi zimowej jedno-
razowo dokona zapłaty za Ciebie bezpośrednio na rzecz EWE. 

Ulga zimowa składa się z dwóch kroków:

2. krok: Rząd federalny przejmie 1/12 Twojego rocznego zużycia. Ulga zimowa zostanie wykazana na 
najbliższej fakturze. 

1. krok: Nie musisz płacić miesięcznej zaliczki za gaz w grudniu. Należy przy tym pamiętać o tym, w jaki 
sposób dokonujesz zapłaty zaliczek.

Wpłacasz zaliczki za pomocą polecenia SEPA?

Świetnie, w takim razie nie musisz nic robić. W 
grudniu nie pobierzemy z Twojego konta 
zaliczki na gaz i ogrzewanie.

Płacisz przelewem / zleceniem stałym?

W takiej sytuacji musisz podjąć działania. W 
grudniu jednorazowo nie dokonuj zapłaty 
zaliczki na gaz i ogrzewanie. 

Ulga zimowa – przykładowa faktura za gaz

Przewidywane
koszty na rok

1301,04 €

Twoja 
ulga zimowa

108,42 €

zaliczek
na rok

Indywidualna wysokość Twojej zaliczki przeważnie nie jest równa kwocie, jaka w rzeczywistości przypa-
da miesięcznie na koszty energii. Z pewnością wiesz, że na fakturze może być podana należność, ale 
także kwoty zaległe. Dlatego rzeczywista ulga zimowa może być wyższa lub niższa niż wysokość zalicz-
ki, której nie musisz płacić. Dokładną kwotę znajdziesz na najbliższej fakturze.

Być może zastanawiasz się, dlaczego ustawodawca nie weźmie po prostu pod uwagę Twojej indywidu-
alnej zaliczki miesięcznej? Odpowiedź jest prosta: ponieważ klienci mogą wpłacać dowolne kwoty. 
Celem tego rozwiązania jest odciążenie wszystkich obywateli zgodnie z ich zużyciem.

Bądź na bieżąco 
Najnowsze informacje na temat planowanych ulg związanych z energią udostępniamy całodobowo na 
stronie www.ewe.de/gasversorgung-aktuell.

Razem ku zmianom energetycznym 

Takiej burzliwej i nieprzewidywalnej sytuacji na rynku energetycznym nie było jeszcze nigdy. Dlatego 
świadome wykorzystanie energii jest dla nas wszystkich ważniejsze niż kiedykolwiek. Jako przedsię-
biorstwo wprowadzamy zmiany energetyczne i chętnie udzielimy Ci wsparcia, przekazując wskazówki i 
informacje dotyczące rozwiązań w zakresie oszczędzania energii. Po prostu skontaktuj się z nami. 
Chętnie Ci doradzimy.

Co musisz teraz zrobić
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