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Dopłaty do węgla 2022 w wysokości 3000 zł do zmiany! Taką decyzję podjął 
rząd, wprowadzając 2 września poprawki do tzw. ustawy węglowej. Zmiany w 
dopłatach do węgla dotyczą głównie uściślenia, komu przysługuje 
świadczenie, ale nie tylko. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z dopłat do 
węgla? Jak wypełnić wniosek o dopłatę do węgla?

Dopłaty do węgla 2022 - ustawa do zmiany!
Przypominamy, że wnioski o dopłaty do węgla można składać  od 17 sierpnia do 
30 listopada 2022. I już od samego początku przyjmowania wniosków, gminy 
zwróciły uwagę, ze ustawa jest nieszczelna i prowadzi do licznych nadużyć. Chodziło 
głównie o niedoprecyzowanie pojęcia gospodarstwa domowego, któremu 
przysługuje dodatek węglowy. Prowadziło to do sytuacji, w których osoby 
zamieszkujące pod tym samy adresem i korzystające z tego samego źródła 
ogrzewania, wniosek o dodatek węglowy składały osobno. Gminy z kolei nie miały 
wyraźnych instrukcji, jak weryfikować wnioski, aby pieniądze faktycznie trafiły do 
właściwych osób. Dodatkowo urzędy zmagały się z nagminnymi zmianami deklaracji 
CEEB, wskazującymi źródła ogrzewania gospodarstw domowych, które są 
warunkiem przyznania właściwego świadczenia, co też wzbudziło nieufność 
urzędników wobec wnioskujących.
Dlatego też 2 września Sejm przegłosował poprawki do ustawy, które mają zapobiec 
naginaniu przepisów i próbom wyłudzenia dodatkowych pieniędzy.

1. Jedna dopłata do węgla na jeden adres 
zamieszkania
Ma to zapobiec wyłudzaniom kilku dodatków do węgla w ramach jednej 
nieruchomości o tym samym adresie. W przypadku bloku mieszkalnego, który 
ogrzewany jest z jednego pieca, jeden dodatek przysługuje na każdy lokal - ma on 
odrębny adres z uwagi na numer mieszkania.

Co jeśli pojawi kilka wniosków w ramach tego samego adresu? Dodatek przyznany 
zostanie temu wnioskodawcy, który wniosek złożył jako pierwszy. 

2. Dłuższy czas na weryfikacje wniosku dla gmin
 Zmiany przewidują wydłużenie terminu, jeśli chodzi o możliwość weryfikacji 
wniosków o dodatek przez urzędy - z 30 dni do 60 dni. Tym samym wydłuża się 
termin wypłaty świadczenia - do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie później 
niż do 30 grudnia 2022.

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/dodatek-weglowy-zmiany-dla-kogo-wniosek-online-zmiana-ustawy-o-dodatku-weglowym-aa-KsqJ-GeGc-GPpC.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/wniosek-o-dodatek-weglowy-2022-wzor-wniosek-online-pdf-dla-kogo-dodatek-gdzie-skladac-wniosek-o-dodatek-weglowy-e-puap-logowanie-aa-93ZF-pks3-GtZC.html


3. Zakaz wprowadzania zmian w deklaracjach 
CEEB
Nowelizacja ustawy przewiduje zakończenie możliwości korekty wcześniej złożonych 
wniosków w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Nie będzie można 
tego zrobić zarówno bezpośrednio w urzędzie, jak i przez Internet.
Zmiana w ustawie przewiduje że, gdy główne źródło ogrzewania zostało 
uruchomione do dnia 30 czerwca 2022 r. (do tego terminu był formalnie czas na 
zgłoszenia źródła ciepłą), przy przyznawaniu dopłaty bierze się pod uwagę deklarację 
złożoną przed dniem wejścia w życie ustawy o dopłatach na inne paliwa niż węgiel. 
Podobnie w samym CEEB pojawi się stosowna adnotacja o przyznanym już dodatku 
węglowym.

4. Weryfikacja wniosków - wytyczne dla gmin
Gminy zostały zobligowane do wnikliwej weryfikacji wszystkich wniosków o dopłaty 
do węgla budzących jakieś wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym. Na 
tej podstawie urzędnik będzie mógł porównać dane np. z wnioskami o inne 
świadczenia, np. o dodatek osłonowy, zajrzeć do deklaracji śmieciowej, podatkowej 
itp. Urzędnik będzie miał również prawo do przeprowadzenia wywiadu 
środowiskowego.
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