
Dodatek węglowy po zmianach 

 

Najważniejsze informacje:  

 W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje 

więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje 

dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.  

 W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej 

niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca 

zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył 

wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. 

 Wydłużono termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia 

wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy. 

 Wszystkie wnioski, również te złożone przed zmianą przepisów, będą 

rozpatrywane na nowych zasadach. 

Wprowadzono jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które 

ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, 

przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o dodatek będą składane  

do samorządu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich 

zgodność z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku ma nastąpić w ciągu miesiąca od 

złożenia wniosku. 

 Dodatek w wysokości 3 tys. zł przysługuje w przypadku, gdy głównym 

źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy,  

z wyłączeniem drewna kawałkowego.  

 Dodatek w wysokości 1 tys. zł przysługuje w przypadku, gdy głównym 

źródłem ciepła jest kocioł na drewno kawałkowe.  

 Dodatek w wysokości 2 tys. zł przysługuje w przypadku, gdy głównym 

źródłem ciepła jest kocioł na olej opałowy. 

 Dodatek w wysokości 500 zł dla ogrzewania na LPG. 

 



 

Ustawa przewiduje też dodatek dla podmiotów wrażliwych. Są to wskazane wyżej 

podmioty bez gospodarstw domowych, które samodzielnie kupują paliwa w 

celach grzewczych. Chodzi o: węgiel kamienny, brykiet, pellet zawierający co 

najmniej 85 proc. węgla, biomasę, LPG, olej opałowy. Źródło musi być wpisane do 

CEEB. Dodatek ma wynieść 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi 

rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, 

kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat. 

___________________________________________________________________________ 

WNIOSEK (INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA)  

https://gopsustroniemorskie.naszops.pl/public/pliki/plik/wniosek-inne-

1663752334.pdf 
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