
U W A G A !!! 
ZMIANY W DODATKU WEGLOWYM 

 

W dniu 27 października 2022 r została uchwalona ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022r poz. 2236), w ramach której wprowadzono 

przepisy nowelizujące ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym.  

Nowe przepisy przewidują m.in.: 

 Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw 

domowych zamieszkujących pod jednym adresem (art. 2 ust. 3c i 3d ustawy o dodatku 

węglowym)  

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami dodatek węglowy przysługuje więcej 

niż jednemu gospodarstwu domowemu zamieszkującemu w odrębnym lokalu, 

znajdującym się pod tym samym adresem, (dotyczy to sytuacji np. dwa domy 

mieszkalne na jednej posesji, pod jednym numerem miejsca zamieszkania czy budynek 

wielolokalowy bez wydzielonych numerów lokali), jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. 

nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania.  

Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania 

dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki 

formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania (np. wpis 

do  księgi wieczystej, notarialnie dokonany podział nieruchomości na odrębne lokale 

mieszkalne).  

 

 

 Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa 

domowe, które dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., 

lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB (art. 2 ust. 3f i 3g ustawy o dodatku 

węglowym)  

Mając na uwadze funkcję dodatku – wsparcie najbardziej wrażliwych obywateli 

– ustawodawca dał również możliwość przyznają dodatku węglowego gospodarstwom 

domowym, które z różnych powodów dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania po 11 

sierpnia 2022 r., bądź w ogólnie nie dokonały jego zgłoszenia. 

Warto jednocześnie zauważyć, że dokonane zmiany nie dają możliwości przyznania 

dodatku w przypadku, gdy w ramach prowadzonej przez gminę weryfikacji 

stwierdzone zostanie, że zgłoszona do CEEB zmiana deklaracji po 11 sierpnia 2022r. 

nie odpowiada stanowi faktycznemu lub jest dokonywana wyłącznie w celu 

nabycia prawa do dodatku węglowego (np. zmiana w CEEB kotła gazowego na kocioł 

na paliwo stałe, zmiana w CEEB paliwa wykorzystywanego w wpisanym już w CEEB 

kotle na paliwo stałe – np. z drewna na węgiel). 



 

Wnioski złożone po raz kolejny na podstawie powołanych powyżej przepisów prawa, organ 

gminy musi rozpatrzyć na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (z 

którego sporządza się notatkę służbową) pod wskazanym we wniosku adresem 

zamieszkania, w celu potwierdzenia, że wykorzystywane źródło ogrzewania uprawnia do 

otrzymania dodatku węglowego. W takim przypadku organ z urzędu, bez konieczności 

składania odpowiedniej deklaracji, dokonuje wpisu źródła ciepła do CEEB (o ile źródło to nie 

było już wcześniej zgłoszone). 

Znowelizowane przepisy weszły w życie od 3 listopada 2022 r.  

Informacje o zasadach przyznawania dodatków węglowych dostępne są również 

na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy  

 

Szczegółowe informacje można uzyskać również w GOPS Laskowa, w godzinach 

pracy Urzędu lub pod nr tel. 18 3333025, 697295727  

 

 

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

