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Dotyczy: nowelizacji przepisów ustawy o dodatku węglowym

Odpowiadając na Pana pismo  z 29 listopada 202 r. znak: GOPS.07.9.2022 w sprawie 
interpretacji znowelizowanych przepisów ustawy o dodatku węglowym (Dz.U. poz.1692, 1967 
i 2236) informuję, co następuje:

1) Zgodnie z art. art.2 ust.3 a-c ww. ustawy: „3a.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.
3b.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.
3c. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż 
jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe 
ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw 
domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 
3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub 
współdzielone źródło ciepła.
3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, 
dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku 
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym 
adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez 
te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. […]”;

2) Jak zapisano w pkt 4 Poradnika dla samorządów … „[…] ustawodawca wziął również pod 
uwagę sytuację gospodarstw domowych, mieszkających pod jednym adresem (np. dwa 
domy mieszkalne na jednej posesji, pod jednym numerem miejsca zamieszkania czy 
budynek wielolokalowy bez wydzielonych numerów lokali), które nie dokonały wydzielenia 
adresu, a w związku z tym nie mogły uzyskać dodatku węglowego. W związku z tym, z 
inicjatywy Senatorów RP wprowadzono w ustawie z dnia 27 października 2022 r. 
możliwość przyznania dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych 
mieszkających pod jednym adresem zamieszkania. 
Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw 
domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie 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.”;
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3) W zamieszczonym na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pliku „Dodatek węglowy 
Pytania i odpowiedzi” w pkt 24. doprecyzowano kwestie dokumentacji w następujący 
sposób: „[…] Wnioskodawca składający wniosek o wypłatę dodatku węglowego 
powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą podjęcie kroków formalnych, 
prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu, np. zaświadczenie 
o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia 
o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego. 
Dopiero po przedstawieniu takiej dokumentacji, organ rozpatrujący wniosek 
powinien podjąć kolejne kroki (przeprowadzić wywiad środowiskowy).”;

4) Podczas webinarium Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które odbyło się 22 listopada 
2022r., na zadane przez uczestnika szkolenia pytanie: „Co mamy rozumieć przez nie było 
możliwości wydzielenia odrębnego lokalu? Czy oświadczenie strony w tym zakresie jest 
wystarczające?" uzyskano odpowiedź cyt: „TAK. W naszej ocenie oświadczenie jest 
wystarczające. Po stronie organu leży wykazanie tego, że nie było możliwości 
faktycznego wydzielenia odrębnego lokalu. Jeżeli po stronie organu jest takie 
przeświadczenie i strona złożyła takie oświadczenie, że nie ma takiej możliwości, wydaje 
się , że wszystkie obowiązki leżące zarówno po stronie organu i strony zostały spełnione 
i przysługuje prawo do uzyskania dodatku".

Jak  podano w Państwa piśmie „podczas analizy dokumentów pojawia wątpliwość „na 
jakiej podstawie organ właściwy ma stwierdzić, że nie jest możliwe wydzielenie lokalu?".”.

Mając na uwadze cytowane powyżej dokumenty i wypowiedzi, należy uznać, że 
stwierdzenie dot. oświadczenia należy odnieść do sytuacji, w której strona podjęła już kroki 
formalne, złożyła wniosek o wydzielenie lokalu bądź nadanie nowego adresu i oświadczyła, 
że nie uzyska nowego adresu przed terminem wskazanym w ustawie. Po stronie gminy leży 
natomiast weryfikacja, czy faktycznie jest to zgodne z prawdą, tj. czy faktycznie złożyła 
wniosek wraz z dokumentacją, gospodaruje w odrębnym budynku/lokalu, ogrzewa węglem ale 
nadanie nowego adresu będzie możliwe w późniejszym czasie.

Nie dotyczy to natomiast sytuacji, gdy strona złożyła oświadczenie, ze nie da się 
uzyskań nowego adresu przed 30 listopada 2022 r. ale nie podjęła żadnych  działań w celu 
wyodrębnienia lokalu lub nadania nowego adresu.

Gmina przeprowadzając wywiad powinna więc zbadać czy podjęte zostały kroki 
formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania, przy czym 
ustawodawca nie wymienił wyczerpująco o jakie czynności chodzi. Za niewystarczające należy 
uznać ustne zapytanie w odpowiednim urzędzie czy pobranie wniosku do wypełnienia.

Wnioskodawcy powinien uprawdopodobnić fakt posiadania odrębnego lokalu 
możliwość uzyskania odrębnego adresu i poczynić stosowne kroki celem uzyskania 
zaświadczenia o samodzielności lokalu. Zaświadczenia o samodzielności lokali wydawane są 
na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez wnioskodawcę. Zebrane przez 
wnioskodawcę dokumenty a więc m.in. egzemplarze dokumentacji technicznej lub 
inwentaryzacji budynku z zaznaczonymi na rzutach odpowiednich kondygnacji lokalami, wraz 
z pomieszczeniami przynależnymi, zawierające potwierdzenie zgodności dokumentacji 
technicznej (inwentaryzacji) ze stanem faktycznym powinny uprawdopodobnić możliwość 
wydzielenia lokalu.

Dyrektor Wydziału

Jacek Kowalczyk

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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