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Szanowni Mieszkańcy,
w dniu 20.09 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
wprowadzająca dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł
ciepła.

  

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu niektórych źródeł ciepła tj. pelet
drzewny. drewno kawałkowe lub inny rodzaj biomasy, albo skroplony gaz LPG, olej
opałowy przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu.

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał w przypadku, gdy głównym źródłem
ciepła jest:

    1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem
kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo 
    2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo 
    3. kocioł olejowy. 

Należy podkreślić, iż w przypadku ogrzewania gazowego, ustawa przewiduje dodatek tylko dla
gospodarstw domowych ze źródłem ciepła zasilanym skroplonym gazem LPG, a nie gazem
ziemnym.Wymienione źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane 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, do
dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania
zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności
budynków.Zgodnie z art. 24 ust. 4 i 5 cyt. ustawy, w przypadku gdy pod jednym adresem
miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla
gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących
pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca
zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako
pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Termin końcowy mija 30
listopada. Dodatek dla domostw ogrzewanych drewnem nie przysługuje osobom, które
otrzymały dodatek węglowy.  Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się tylko o jeden
dodatek do ogrzewania. Znaczenie ma tu źródło ciepła zgłoszone na deklaracji do CEEB,
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wykazane jako główne. 

Wnioski można składać:

    -  elektronicznie na skrzynkę ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu (w
przypadku składania wniosku w formie elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego). 
    -  tradycyjnie (papierowo) w  Ośrodku Pomocy Społecznej w  Rzekuniu, przy ul. Kolonia 1B,
07-411 Rzekuń, w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.45 – 15.45 oraz wtorek 7.45
– 16.45, piątek 7.45 – 14.45

Wzór wniosku: {BIP-14987-skan_ops_04808320220929063848.pdf}
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