
DODATEK WĘGLOWY 
 

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta Golubia-Dobrzynia, 

 

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia pragnie poinformować, iż Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym 

źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. 

 

Czym jest dodatek węglowy?   

 

Dodatek węglowy to wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem 

ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek jest zwolniony od zajęcia 

komorniczego. Do ręki wnioskodawcy pieniądze trafiają bezpośrednio w postaci transferu 

gotówkowego. Pieniądze przekazane zostaną na wskazany przez nas rachunek bankowy                               

w złożonym wniosku o dodatek węglowy. 

 

Komu przysługuje dodatek węglowy? 

 

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania 

jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 

kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub 

peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.  

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą 

(gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub 

niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące 

(gospodarstwo domowe wieloosobowe). 

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego 

wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, 

który złożył taki wniosek jako pierwszy. 

Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały z wcześniejszego mechanizmu 

wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.  

 

Ile wynosi dodatek węglowy? 

 

Wysokość dodatku węglowego ustalono na kwotę 3 tysięcy złotych jednorazowo. Dodatek 

węglowy będzie przyznawany bez kryterium dochodowego. 

 

Jaki jest warunek otrzymania dodatku węglowego? 

 

Dodatek otrzyma gospodarstwo domowe, którego główne źródło ogrzewania zostało zgłoszone 

lub wpisane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

 

 



Do kiedy można składać wnioski o dodatek osłonowy? 

 

Złożenie wniosku o dodatek węglowego jest ograniczone czasowo. Zgodnie z przepisami ustawy, 

aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek nie później, niż do 30 listopada 2022 roku. Wnioski 

o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez 

rozpoznania. 

 

Gdzie można złożyć wniosek o dodatek węglowy? 

 

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce 

zamieszkania osoby składającej ten wniosek.  

 

W przypadku mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia wniosek składa się w Urzędzie Miasta 

Golubia-Dobrzynia Sala nr 1 (sala posiedzeń Rady Miasta Golubia-Dobrzynia) oraz dodatkowo w 

Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej. 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o dodatku węglowym wójt, burmistrz albo prezydent miasta 

dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie 

zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności 

budynków. 

W przypadku przyznania dodatku węglowego wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu 

dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca 

wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy 

wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku 

węglowego może osobiście odebrać informację o przyznaniu dodatku węglowego. 

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. 

Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie 

pobranego dodatku węglowego wymaga wydania decyzji. 

 

Wniosek o dodatek węglowy? 

 

Wniosek o dodatek węglowy jest sformalizowany co oznacza, że wzór tego wniosku jest określony 

w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Informacje przedstawione we 

wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. 

W dniu 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie stosowne rozporządzenie, które ustaliło wzór 

wniosku. 

 

Ważne!! 

 

Wniosek o dodatek węglowy można pobrać i złożyć w Urzędzie Miasta Golubia-Dobrzynia Plac 

1000-Lecia 25, w godz. od 8:00 do 14:00 - (sala nr 1).  
 



Dodatkowo wniosek można złożyć również w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej w Golubiu-

Dobrzyniu ul. Kilińskiego 10, w godzinach urzędowania Ośrodka. 

 

Godziny urzędowania Ośrodka: 

 

❖ poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00 

❖ wtorek od 7:00 do 16:00 

❖ piątek od 7:00 do 14:00 

 

Wniosek można złożyć: 

➢ tradycyjnie (papierowo): osobiście 
➢ elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP (wypełniony wniosek należy podpisać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a następnie przesłać 
na Elektroniczną Skrytkę Podawczą Ośrodka), 

Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r., nie będą rozpatrywane. 

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnianie druku wniosku. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty pod numerem 
56 683 54 10 wew. 45, 46 w godzinach urzędowania Ośrodka.  

 

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia 

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej 

 

 

 

 
 

 


