
ZMIANY W USTAWIE O DODATKU WĘGLOWYM OD 3 LISTOPADA 2022 r. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że wprowadzono istotne 
zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, które obowiązują od dnia 3 
listopada 2022 r. 

 Wprowadzono możliwość uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw 
domowych zamieszkujących pod jednym adresem  

Kilka dodatków węglowych na jeden adres/dla kilku gospodarstw domowych jest możliwe 
jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. brak możliwości ustalenia odrębnego adresu miejsca 
zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych 
przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w 
ww. terminie. 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. 

 Wprowadzono możliwość uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa 
domowe, które dokonały pierwszego zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 
sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały zgłoszenia do CEEB 

W takiej sytuacji dodatek może zostać przyznany w drodze decyzji administracyjnej, po 
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (z którego sporządzana jest notatka służbowa). 
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu potwierdzenia, że pod jednym adresem 
zamieszkania znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny i w lokalach tych prowadzone są 
oddzielne gospodarstwa domowe, których główne źródło ogrzewania uprawnia do przyznania 
dodatku węglowego. Tu należy wskazać, że jeżeli wykorzystywane źródło ogrzewania nie 
było wcześniej zgłoszone do CEEB, to gmina dokonuje jego wpisania do tej bazy z urzędu – 
bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji przez zarządcę/właściciela budynku.  

 

UWAGA 

Gospodarstwa domowe, których wniosek został odrzucony z powodu „nie złożenia jako 
pierwszy”, spełniające ww. kryteria mogą ponownie złożyć wniosek. Również osoby, którym 
odmówiono przyznania dodatku węglowego z powodu złożenia deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) po terminie tj. po 11 sierpnia 2022 r. lub wcale, mogą 
złożyć ponownie wniosek o przyznanie dodatku węglowego. 
 

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 r. 


