
WNIOSBK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

UwAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku
węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszlrwych oświadczeń _ zgodnie z art.3 ust. 4 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz.
1692).

Skrócona instrukcj a wypełniania:

1. NaleĘ wypełniać WIBLKIMI LITERAMI.
2. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .

oRGAN, Do rrónnco JEsT sKŁADANv wNrosEK o wypŁATĘ DoDATKU
wĘGLowEGo|)

') Dodatek r.vęglor.vy rvypłaca lvti.jt. burmistrz lub prezydent miasta lvłaściwy ze rvzględu na mie_jsce zamieszkania osoby
liz,yczne.i składające.i wniosek o rvypłatę dodatku ,uvęglolvego.

CZĘŚC I

DANB DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWBGO
1. Dane osoby flrycznei składającej wnioseŁ zwanej dalej orwnioskodawcą".

DANE WNIOSKODAWCY

l. Imię (imiona)

2. Nazwisko

3. Obywatelstwo

4. Numęr PESEL

05. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość2)

') Naleźy rvypełnić rv przypadku. gd1,osoba nic posiarJa numcru t'l]St]L.



ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
1. Gmina l dziel'nica

Kod pocźowy

2. Miejscowośc

3. Ulica

4. Nr domu 05. Nr mieszkania 06. Nr telefonu]) 07. Adręs poczty elektronicznej])

') Dane nieoborłiązkowe. W przyparlku podania adresu e-mail. zostanic na niego przesłana informac.ia o rvyplacic dodatku

rvęglorvcgo.

NUMER RACHUNKU PŁATNICZEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA
DoDATKU wĘGLowBGo4)
Numęr rachuŃu

l. lmię i nazwisko właściciela rachunku

o) Nalczy lvypełnic rv przypadku chęci otrzynlarria dodatku lvęglo,uvego w lblmic przclervu na rachunek platnicz1". Przez

raclrunęk płatrlicz1, rozumic się także rachunek bankorły lub rachunek prorvadzony prz,ez. spóldziclczą kasę

oszczędnościowo-kredltorvą-

2. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domołve

wnioskodawcy jest:

jednoosobowe wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy: .......)

Definicja gospodar§twa domowego: zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku

węglowym gospodarstwo domowe twol,zy osoba fizyczna składająca wniosek o przymanie dodatku węglowego

samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizryczna

składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione

pozostające w faktycznym zwięku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe

wieloosobowe).



W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodząs):
5) w PrzYPadku g<lY oŚwiadczenie doĘczy liczby członków gospodarstwa domowego większej nź 6 osób, należy dodaćformularz obejmujący dane kolejnych członków gosp<ldarstwa domowego wnioskodawcy.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODAR§TWA DOMOWEGO
0l. Inię (imiona)

02. Nazwisko

03- Nurner PESEL

04. Seria i numer dokunrenttr stwierdzającego tozsanrośćÓ)

o) Nrl.ży wypełnić rv przypaclkrr. gcly osoba nie posiada nLrmeru PESEL

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
0l. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03. Nunrer PESEL

04. Seria i nttmer dokunlentu stwierdzającego tożsanrość6)

"] Należy wypełnić w przypa<lku, gcly osoba nie posiada numcru PI]SEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W §KŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
0l. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03. Nurner PESEL

04. Seria i nutner dokumentu stwierdza.jącego tozsanrośćÓ)

")Nul.ży rvypelnić w przypa<lku, gcly osoba nie posiada nunreru PESl]L.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
0l. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03. Numer PESEL



04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamośćÓ)

6) Nul.ry- rłrypehlić w przypadku. gdy osoba nie posiada I)Llllle nl PE,SEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
0l. Imię (imiona)

02. Nazrvisko

03. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumenfu stwierdzającego tożsamość6)

o) Nul"ży rłypełnić w przypaclku, gdy tlsoba nic posiacla null1erLl PI]SEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

04. Seria i rrumęr dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

6) Nol.ży rł.ypełnic w przypadku, gdy osoba nlc posiada ntlmcru PESEL.

3. Informacja dotycząc a źróde| ogrzewania na paliwo stale7).

Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa dolnowego wnioskodawcy jcst jedno z następujących

żródęł:

kocioł na paliwo stałę8),

konlinek,

koza,

ogrzcwacz porvictrza.

trzon klrclrcnny,

piecokuchnia,

kuchnia węglowa,

piec kaflowy na paliwo stałe

n
n
!



- Zasilane Paliwami stałymi9), zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której lnowa w art.2'7a ust. l ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
iremontów oraz o centralnej ewidencji emisyjnoŚci budynków (Dz. U. z 2022 r. poz.438, 1561
i ń76)10).

'| DotYczY wYłącznie tYch wnioskodawcóq których gospo<larstwo domowe wykorzyshrje lrządzenia grzewczeokreślone
wYŻej jako główne Żródlo ogrzewania orazpod warunkien, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do
centralnej ewidencji emisyjności budynków.

8) NaleŻy zaznaczyĆ takŻe w przypadku, gdy ogzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą,
obsfugiwanązkotłarrapaliwostałewtozumieniuart.2tlst.3ustawyzdnia5sierprria2022t.od.oda&uwęglowym.
W tYm PrzYPadku do wniosku naleŻY załączyĆ oŚwiadczenie rvłaściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie

^. 
ogrzervania budYnku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centratnej ewidencji emisyjności budynków.9) Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawY z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku *ęgto*y* przez paliwa stałe rozumie się węgiel

.^. 
kanrienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kanriennego.

|o) Zgodnie z PrzePisami ustawy z dnia 2l listopada iOOa.. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centrahej
ewidencji emisYjnoŚci budYnków kazdY właŚciciellub zarądcabudynku ma obowiązek złożeniado centra1nej ewidencji
emisyjności budynków deklaracji doĘczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

4. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy znajduje się w:

budynku j ednorodzinnynr z zainstalowanym w nim głównym źr ódłemogrzewania"

budynku wielorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania,

budYnku lub lokalu, w których ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą,
obsługiwaną zkotła na paliwo stałe zainstalowanego w innym budynkull).

'|) Przez loka}ną sieĆ cioPłowniczą tralcŻy rozunricc sieć tlostarczającą cicpło do budynków z lokalnych źródeł cicpła
(zasilanYch r,vęglem kamiennYm, brykietenl lub pcletent zarvierającymi co najmniej 85% węgla kamicnncgo): kcltłoułri lrrb
wgzła ciePlllcgo, z których noŚnik ciePła jest dostarczany bczpośrc<Jnio do instalacji ogrzewar.,ia iciepłej iuoay * budynku
lub cicPłorvni osiedlorve! lub gtupowego wynlielrlrika ciepła wraz z siecią ciepłowlliczą o nlocy n.n,inuln"., <1o l1.6 MW,
dostaroza_jąccg<l cicpło do budynkórł'- w rozttnrieniu alt.2 pkt 6 i 7 ustarvy z clnia 2l listopada 2008 r. o rvspieranitt
termoInoderlrizacji irenlontów oraz o ceIttraltrcj ewidcncji cnlis^yjności budyllków. Przez lokalną sieć ciepłowniczą nie
nalezy rozunliec nri e.jskiej sieci ciepłowniczej.



CZĘŚCru

OŚWIADCZENlA

Oświadczarn, ze:

- osoby wymienionc w części I w pkt 2 wniosku są członkarni rnojego gospodarstwa domowego,

- wszystkie podane we T.vniosku dane są zgodne z prawdą,

gospodarstwo domowe nie korirystało i nie korzysta z palirł,a stałcgo zakupionego po cenie i od
przedsiębiorcy, o którynl mowa w art. 2 ust" l ustarvy z dnia 23 częrwca 2022 r. o szczególnyclr
rozwiązaniach słuzących ochronię odbiorców niektórych palirv stałych w związkLr z sytuac.ią na rynktt

tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692)12).

l]) Przez przedsiębiorcę rozurnie się przedsiębiorcę rł,yktlntrjąccgo działalnośc gospodarczą rł, zakesie wprowadzania do obrotu
paliw. wpisancgo do Centralrrego Rejcstru Podmiotórv Akcyzorvych rv rozumictriu art. 2 ust. l pkt 5a ustawy z dl)ia
6 grudnia 2008 r. o pcldalku akcyzowyrrr (Dz. U. z 20ż2 r. poz. l43, Il37 i i488), klóry sprzedawał paliwa stałe dla
gospodarstw domowych prowadzonyclr na terytorium Rzeczyposptllite_.; Polskiej, ;lo cenie nie wyższej niż996,60 złbrutto za
1oltę, w cellt wykorzystania na polrzcby własnc tych gclspodarstw donrorvych.

Jeste nt śłłiadomy o dpołłiedzialn ości karnej za zł oże nie Jblszyv,ego o św iądcze n ia.

(nricjscowość) (clata: clc1 / nlnr / rrt) (podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1)

2)

3)


