
 

 Szanowni mieszkańcy, 

 

W związku z wieloma pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi dodatku węglowego, 

uprzejmie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej nie ustala zasad przyznawania 

tego dodatku. Zasad tych nie ustalają ani wójt, ani Rada Gminy Kadzidło. Ośrodek Pomocy 

Społecznej realizuje to zadanie wedle przepisów wynikających z ustawy przyjętej przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej. Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do stosowana 

odpowiednich przepisów i wydawania decyzji podejmowanych, tylko, i wyłącznie, na ich 

podstawie. Wszelkie Państwa wątpliwości prosimy zgłaszać do posłów i senatorów RP. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady wynikające ze wspomnianej ustawy 

sejmowej:  

 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle uprzejmie informuję iż, zgodnie z  art. 2 ust.1, 

3a i 3b ustawy sejmowej z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 

r., poz. 1692 z późn. zm.): „W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca 

zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla 

gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych 

zamieszkujących pod tym adresem.” 

 

              2. „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 wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. 

              Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania”. 

 

2. „Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy 

głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, 

kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa 

lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 

sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania 



wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy”. 

 

Z wyrazami szacunku 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17506210?unitId=art(27(g))ust(1)&cm=DOCUMENT

