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Dotyczy: zmian do ustawy o dodatku węglowym

Uprzejmie informuje, że 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 
2236). Ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym. 

W myśl uchwalonych przepisów wprowadzających zmiany w art. 2 ustawy o dodatku 
węglowym w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej 
niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe 
ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw 
domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie będzie miała 
zastosowania reguła jeden dodatek węglowy na jeden adres do gospodarstwa domowego, 
którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła. 

W powołanym przypadku gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie 
było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje 
dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia 
wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych 
lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa 
oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, 
jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania 
odpowiedniej deklaracji. 

W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku 
o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia 
prawa do tego dodatku. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę 
służbową. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek w drodze decyzji administracyjnej 
z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania odpowiedniej deklaracji 
dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie 
było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji. 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także wówczas, gdy 
główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, którym jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec 
kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, nie zostało zgłoszone lub wpisane do 
centralnej ewidencji emisyjności budynków, a w wyniku przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło ogrzewania 
wskazane powyżej. 
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W myśl przepisu przejściowego regulującego kwestie dodatku węglowego do postępowań 
w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, zastosowanie będą miały już nowe regulacje. W przypadku, gdy 
wójt, burmistrz albo prezydent miasta odmówił przyznania dodatku węglowego, zgodnie z art. 
2 ust. 16 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w przypadku zaistnienia wyżej 
wskazanych okoliczności wnioskodawca będzie mógł złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego 
dodatku.

Zwracam się z uprzejmą prośbą, o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w ustawie 
o dodatku węglowym i poinformowanie mieszkańców o ww. zmianach w formie zwyczajowo 
przyjętej.

   Wz. Dyrektora Wydziału
             Rafał Filo
Zastępca Dyrektora Wydziału
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