
RUSZA REJESTRACJA WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY

17   sierpnia 2022 roku wchodzą w życie przepisy nowego rozporządzenia ws.   wzoru
wniosku o dodatek węglowy. Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą   już
przystąpić do wnioskowania w swojej gminie o wypłatę 3000 zł   dodatku na zakup węgla.
   

Dodatek węglowy to jednorazowe i bezzwrotne wsparcie w wysokości 3   tys. zł dla
gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania   jest węgiel.
  
  Wnioski o dodatek węglowy w Gminie Świdnica można składać w w Gminnym   Ośrodku
Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4, (parter,    przygotowano 3 stanowiska
przyjmujące wnioski w pokojach Nr 110,111 i   113) w godzinach pracy urzędu, tj.: 

  
    -  poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30,
    -  wtorek w godz. od 7.30 do 17.00,
    -  piątek w godz. od 7.30 do 14.00.

  

Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji   elektronicznej (w rozumieniu
art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.   o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W
przypadku złożenia wniosku o   wypłatę dodatku węglowego elektronicznie, wniosek ten
opatruje się   kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z   wykorzystaniem
profilu zaufanego.

  

  
  Kto może wnioskować o dodatek węglowy?
  
  Zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, wsparcie   finansowe przysługuje
gospodarstwom domowym, w których 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.
Przez   paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające   co najmniej
85% węgla kamiennego.
  
  WAŻNE! 

O dodatek węglowy mogą wnioskować gospodarstwa domowe wpisane lub   zgłoszone
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (termin   składania deklaracji do CEEB
minął 30 czerwca 2022 r.).

 1 / 2



RUSZA REJESTRACJA WNIOSKÓW O DODATEK WĘGLOWY

  
  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 węglowy w wysokości 3 tys. zł jest przyznawany bez kryterium   dochodowego.
Dodatek będzie przysługiwał osobom, które nie skorzystały   ze wcześniejszego mechanizmu
wsparcia, jakim była możliwość zakupu węgla   po cenie 996,60 zł brutto za tonę.
  
  Wzór wniosku do pobrania poniżej.

  

Załączniki do pobrania:
  

  
    -  Wzór wniosku o dodatek węglowy - str. nr 1  (JPG 190kB)

      
    -  Wzór wniosku o dodatek węglowy - str. nr 2  (JPG 220kB)
    -  Wzór wniosku o dodatek węglowy - str. nr 3  (JPG 204kB)
    -  Wzór wniosku o dodatek węglowy - str. nr 4  (JPG 168kB)
    -  Wzór wniosku o dodatek węglowy - str. nr 5  (JPG 268kB)
    -  Wzór wniosku o dodatek węglowy - str. nr 6  (JPG 168kB)
    -  Klauzula informacyjna  (JPG 190kB)
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