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Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy. Osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do zebranych danych, prawo do sprostowania 

danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1–88]. Klauzula informacyjna dostępna jest na stronie: www.bip.drzewica.pl.  

Drzewica, 21 września 2022 r. 

 

 

 

K O M U N I K A T 

w sprawie dodatku węglowego 

 

Burmistrz Drzewicy informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 

(Dz. U. poz. 1967) uległy zmianie zasady przyznawania dodatku węglowego wprowadzonego ustawą 

z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692). 

 

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 do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł 

ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy. W przypadku gdy pod jednym adresem 

miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek 

węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. 

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. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia 

wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się 

do dnia 30 grudnia 2022 r. 

 

Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do wniosków złożonych od 17 sierpnia 2022 r. 

 

Z up. Burmistrza Drzewicy 

(-) Dominik Niemirski 

Zastępca Burmistrza 


