
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU 

O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO 

 

1. Wniosek można złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r. 

2. Wniosek należy wypełnić czytelnie WIELKIMI LITERAMI. 

3. Pola wyboru należy zaznaczyć symbolem X. 

4. Wszystkie oświadczenia we wniosku i podpisy składa wnioskodawca (reprezentant 

gospodarstwa domowego). Wniosek może złożyć tylko 1 osoba z danego gospodarstwa 

domowego. Definicja gospodarstwa domowego jest zawarta w treści wniosku. 

5. Prosimy o uważne przeczytanie podpisywanych oświadczeń. 

6. Dodatek przysługuje tylko tym gospodarstwom domowym, których główne źródło 

ogrzewania jest zasilane paliwami stałymi i jest wpisane lub zgłoszone jako będące w 

użyciu do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się 

tu węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla 

kamiennego. Dodatek węglowy nie przysługuje jeżeli główne źródło ogrzewania jest 

zasilane innymi paliwami, np. gazem, drewnem, peletem drzewnym, itp. 

7. Dodatek nie przysługuje, jeżeli na potrzeby gospodarstwa domowego zostało zakupione 

paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

22.06.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych 

paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477). 

8. CZĘŚĆ I: 

1) W punkcie 1 należy wpisać dane wnioskodawcy. Osoby, które posiadają nr PESEL 

nie muszą wpisywać serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość. W celu 

ułatwienia kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu. 

Osoby, które wpiszą czytelnie swój adres e-mail otrzymają na ten adres informację o 

przyznaniu dodatku. Osoby, które nie wpiszą adresu e-mail, będą mogły odebrać 

informację osobiście w siedzibie MOPS (nie jest to obowiązkowe). Informacje o 

przyznaniu dodatku nie będą przesyłane pocztą tradycyjną. Jedynie w przypadku 

odmowy przyznania dodatku, uchylenia prawa lub pobrania nienależnego dodatku 

decyzja zostanie doręczona listem poleconym. 

Prosimy o podanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przekazany 

dodatek. MOPS nie realizuje wypłat gotówkowych. Należy podać nr rachunku 

bankowego wnioskodawcy (ewentualnie innego członka gospodarstwa domowego) a 

nie firmy lub instytucji, do której dokonywane są opłaty. 



2) W punkcie 2 należy zaznaczyć, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe czy 

wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego w wyznaczonym 

miejscu należy wpisać ilość osób (łącznie z wnioskodawcą). 

Następnie należy wpisać dane wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa 

domowego (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) w tym wnioskodawcę. 

Jeżeli gospodarstwo domowe składa się z więcej niż 6 osób należy wydrukować / 

pobrać / skopiować odpowiednią stronę wniosku w celu wpisania pozostałych osób. 

Dana osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

3) W punkcie 3 należy wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego 

zasilane paliwami stałymi (węglem kamiennym, brykietem lub peletem 

zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego) zgodnie ze zgłoszeniem do 

centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). 

Wpisu źródła ogrzewania do CEEB właściciel lub zarządca budynku / lokalu możne 

dokonać elektronicznie na stronie https://ceeb.gov.pl/ lub w formie papierowej w 

Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w 

Wągrowcu. 

4) W punkcie 4 należy zaznaczyć rodzaj budynku. 

9. CZĘŚĆ II: Pod oświadczeniem w tej części należy wpisać miejscowość, datę oraz 

czytelnie podpisać. 

10. Jeżeli ogrzewanie budynku jest realizowane przez lokalną sieć ciepłowniczą, 

obsługiwaną z kotła na paliwo stałe (zasilanego węglem kamiennym, brykietem lub 

peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego), do wniosku należy 

załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania 

budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków. Przez lokalną sieć ciepłowniczą nie należy rozumieć miejskiej sieci 

ciepłowniczej, w przypadku której dodatek nie przysługuje. 

11. Za złożenie we wniosku fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna. 

12. Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO) można 

zapoznać się w miejscu przyjmowania i wydawania wniosków oraz na stronach 

internetowych: http://www.mopswagrowiec.pl/   http://www.mopswagrowiec.naszbip.pl/ 

13. Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                            

w Wągrowcu oraz na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:                

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