
Pouczenie

Dodatek węglowy przysługuje:

1. Osobie w gospodarstwie domowym, 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,  o  której  mowa  w art.  27a  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438,
1561 i 1576) do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych
lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1
tej ustawy.

2. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:
    1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2)  osobę  fizyczną  oraz  osoby  z  nią  spokrewnione  lub  niespokrewnione  pozostające  w faktycznym związku,
wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

3.  Przez  paliwa  stałe  rozumie  się  węgiel  kamienny,  brykiet  lub  pelet  zawierające  co  najmniej  85%  węgla
kamiennego.

4. 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.

5.  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.

6.  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.

7. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić
w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

8. Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o
wypłatę  dodatku,  o  którym  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  września  2022  r.  o  szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967). 

9. Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego, o którym mowa powyżej wynosi 3000 złotych. 

10. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

11. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
osoby składającej ten wniosek. 

12. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji.
Odmowa  przyznania  dodatku  węglowego,  uchylenie  oraz  rozstrzygnięcie  w  sprawie  nienależnie  pobranego
dodatku węglowego wymagają wydania decyzji. 

13.  Informację  o  przyznaniu  dodatku  węglowego  jest  przesyłana  wnioskodawcy  na  wskazany  adres  poczty
elektronicznej  we wniosku o dodatek węglowy. W przypadku gdy wnioskodawca nie  wskazał  adresu poczty
elektronicznej we wniosku istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego. 

Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  warunkami  uprawniającymi  do  dodatku  węglowego,  a  w  przypadku
wystąpienia  zmian  mających  wpływ  na  prawo  do  dodatku  węglowego,  zobowiązuję  się  do  powiadomienia
o tym organu przyjmującego wniosek o dodatek węglowy. Podanie nieprawdziwych informacji we wniosku albo
niepoinformowanie organu o zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia, a w
konsekwencji  –  koniecznością  zwrotu  wypłaconego  dodatku  węglowego  wraz  z  odsetkami  ustawowymi  za
opóźnienie.

…………………………...….                ……………………….                  ……….……..………………………

           (miejscowość)                              (data: dd/mm/rrrr)                               (podpis wnioskodawcy)
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KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając  na  podstawie  art.  13  i  art.  14 Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z
4.5.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz członków Pani/Pana rodziny jest Miejsko-Gminny
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Zdzieszowicach,  z  siedzibą  przy  ul. Góry  Św.  Anny  21b/2,  47-330
Zdzieszowice.

2. W  Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  powołany  jest  Inspektor  Ochrony  Danych
Osobowych.  Wszelkie  informacje  związane  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  udzielane
są na podstawie zapytania wysłanego na adres e-mail: ops@zdzieszowice.pl lub za pośrednictwem poczty
tradycyjnej na podany powyżej adres z dopiskiem: IOD.

3. Dane  przetwarzane  będą  wyłącznie  w  celu  prowadzenia  postępowania  wobec  Pani/Pana  jako
wnioskującego o dodatek węglowy na podstawie ustawy o dodatku węglowym.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:
-  niezbędność  przetwarzania  danych  dla  wykonania  obowiązków  prawnych  administratora
w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1
lit  c)  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016 r.
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej „Rozporządzeniem”,
- niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenia,
-  niezbędność  do  wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą,  lub  do  podjęcia
działań  na  żądanie  osoby,  której  dane  dotyczą,  przed  zawarciem  umowy  (art.  6  ust.  1  lit  d)
Rozporządzenia.
-  Ustawa z  dnia  10  maja  2018 r.  o  ochronie  danych osobowych (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2019 r.,
poz. 1781 ze zm.),
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze
zm.).

5. Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach.

6. Dane  będą  udostępniane  wyłącznie  podmiotom  uprawnionym  do  uzyskania  danych  osobowych
na podstawie przepisów prawa.

7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana  dane,  pozostające  w  naszych  zasobach  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar

Gospodarczy (UE).
12. Pierwsze  zapytanie  o  udzielenie  informacji  o  danych  osobowych  jest  realizowane  bez  opłat,

od kolejnych, w sytuacji wniosków nieuzasadnionych lub nadmiernych, będą pobierane opłaty.
13. Podanie nam przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdej osoby,

wobec której podejmujemy określone działania na podstawie ustawy o dodatku węglowym.
14. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganych prawem informacji, koniecznych

dla prowadzonego postępowania.
15. W zakresie zawieranych umów podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może

uniemożliwić zawarcie umowy.

     ……...…………………………………..
                 (podpis)


