
Wierzbica, dnia 18.10.2022 roku 

 

INFORMACJA 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy Piotr Pyrka informuję, że osoby, 

które złożyły wniosek o dodatek węglowy, a nie otrzymały świadczenia mogą zapoznać się osobiście                      

z treścią informacji o pozostawieniu ich wniosku bez rozpoznania w siedzibie  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy 

ul. Kościuszki 73 

od Pon. - Pt. w godz. 7:15 – 15:15 w pokoju 8, 9, 11. 

 Zgodnie z art. 50. ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022r. poz. 1967) ustawodawca 

wprowadza  następujące zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym                                    

(Dz.U. z 2022r. poz. 1962) poprzez dodanie  po ust. 3  ust. 3a i ust. 3b w następującym brzmieniu: 

„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.” 

 Osoby, które złożyły wniosek o dodatek węglowy, lecz nie spełniły  kryterium do jego 

przyznania lub ich wniosek zawierał błędy formalne otrzymają zawiadomienie listowne o możliwości 

zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym lub zostaną poproszone do złożenia 

wyjaśnień lub uzupełnienie braków formalnych we wniosku. Niezgłoszenie się strony do złożenia 

wyjaśnień w przewidzianym ustawowo terminie pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.  

 Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego wystąpią wątpliwości 

dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, Wójt Gminy Wierzbica może przeprowadzić 

wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa 

domowego. W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa 

domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.  

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego  stanowi podstawę do odmowy 

przyznania dodatku węglowego. 

 Dodatek węglowy jest wypłacany w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku                          

o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. będą wypłacone do dnia                                    

30 grudnia 2022 r 
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