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Szanowni Państwo, 

Informuję, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców gminy Radziejów 

przyjmuje i obsługuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie. Wnioski można 

składać w siedzibie GOPS, ul. Kościuszki 58, 1-sze piętro, tel. 54 2312878, e-mail: 

gops@ugradziejow.pl. W załączeniu przekazuję Państwu wzór wniosku o wypłatę dodatku. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1692), dodatek 

węglowy przysługuje, 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. 

Dodatek węglowy wynosi 3000 złotych dla gospodarstwa domowego.  
 
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 
 

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku. 
 
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę 
dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu 
zaufanego. 
 
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego jest weryfikowany, w szczególności w zakresie 
zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności 
budynków. 
 
Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Decyzja będzie wydawana 
natomiast w przypadku odmowy przyznania dodatku węglowego, uchylenia oraz 
rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego. 
 
Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez 
wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca go wskazał we wniosku.  
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, zostanie 
poinformowany podczas składania wniosku o możliwości osobistego odebrania od tego 
organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu 
dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku. 
 

         Arleta Brochocka 
 Sekretarz Gminy Radziejów 
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