
Dodatek do źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną  

(tzw. dodatek elektryczny) 

 

Wymagane dokumenty:  

Jeśli gospodarstwo domowe zużyło więcej niż 5 MWh w roku 

2021 r. należy załączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem 

energetycznym potwierdzające zużycie energii. 

Sposób załatwienia 

sprawy:  
Złożenie wypełnionego wniosku. 

Podmioty uprawnione do 

dodatku: 
 

Opłaty:  Brak. 

Czas załatwienia 

sprawy:  

Wniosek składa się od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2022 r. 

 

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r. 

Wnioski złożone po 1 lutego 2022r. pozostawia się bez 

rozpatrzenia. 

 

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania 

decyzji.  

Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego może być 

przesłana na adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca 

wskaże we wniosku adres poczty elektronicznej. Można podać 

adres email członka gospodarstwa domowego, członka rodziny 

lub opiekuna. 

Komu nie przysługuje 

dodatek: 

 

 

1. Gospodarstwu domowemu zamieszkującemu pod 

adresem, w którym jest wykorzystywana energia 

elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (instalacji 

odnawialnego źródła energii o łącznej mocy 

zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, 

przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu 

znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy 

osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 

kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest 

nie większa niż 50 kW) w rozumieniu art. 2 pkt 19 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami 

określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie 

przysługuje. 

2. Osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby 

którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od 

przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych 

w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 

1477 i 1692). 

3.  Gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie 

rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku 

węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 

1692 i 1967). 

https://sip.lex.pl/#/document/18182244?unitId=art(2)pkt(19)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18182244?unitId=art(4)&cm=DOCUMENT


 

4. 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) tj. do drewna, peletu drzewnego, 

biomasy, oleju opałowego i gazu skroplonego LPG. 

 

Tryb odwoławczy:  

Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kodeksem 

postępowania administracyjnego, tj. 14 dni od daty doręczenia 

decyzji. 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 

elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii 

elektrycznej. 

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach 

nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 

energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 

roku. 

Inne informacje:  

[Dodatek elektryczny w przypadku wielu gospodarstw 

domowych pod tym samym adresem;  

prawo do dodatku elektrycznego a inne świadczenia] 

1. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania 

zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden 

dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw 

domowych zamieszkujących pod tym adresem. 

 

2. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego 

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. 

 

3. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania 

zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w 

terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie 

odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych 

gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w 

odrębnych lokalach, nie stosuje się ust. 1 i 2 do gospodarstwa 

domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub 

współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej 

ewidencji emisyjności budynków zgodnie z art. 27 ust. 1. 

 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gospodarstwu 

domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe 

ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent 

przyznaje dodatek elektryczny w drodze decyzji 

administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym 

adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych 

oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub 



współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego 

do centralnej ewidencji emisyjności budynków zgodnie z ust. 1. 

5. W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 2b, 

zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden 

dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw 

domowych zamieszkujących w tym lokalu. 

 

6. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego 

dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż 

jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który 

złożył taki wniosek jako pierwszy. 

 

7. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku 

elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w 

skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 

 

 


