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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY INFORMUJE



Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi (podmiotów wrażliwych)
Podmiot wrażliwy to jednostka, która ponosi koszty zakupu:

	węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego,
	peletu drzewnego, a także innego rodzaju biomasy,

gazu skroplonego LPG,
oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania,

w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich działalności statutowej oraz która główne źródło ciepła ma zgłoszone lub wpisane do CEEB. 

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania zostało uruchomione do dnia 30 czerwca 2022 r., 
przy przyznawaniu dodatku bierze się pod uwagę deklarację złożoną do CEEB przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych otrzymają między innymi szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury (teatry, domy kultury, filharmonie).

Wnioski można składać w terminie od 21 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę dodatku 
dla podmiotów wrażliwych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu.

W przypadku, gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła zasilanego węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi 
co najmniej 85% węgla kamiennego, peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy albo z kotła na gaz skroplony LPG, albo z kotła na olej opałowy- do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do CEEB. 

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową 
(tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej, a także drewno kawałkowe.

Do wniosku załącza się obowiązkowo: 
	oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność 
z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,  
dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wnioskowanej kwoty. 


Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku zrekompensuje 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych ustala się zgodnie ze wzorem:
D = (Zk - Skp) x 0,4

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D - wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych,

Zk - zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować 
co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Skp - średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony 
z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych.

Wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych będzie realizowana na wskazany rachunek bankowy w terminie miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.

W przypadku przyznania dodatku dla podmiotów wrażliwych informacja będzie wysyłana 
na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. Jeśli adres e-mail nie będzie podany, informacja nie zostanie wysyłana. W przypadku odmowy przyznania dodatku dla podmiotów wrażliwych decyzja zostanie wysłana w formie tradycyjnej – przez operatora pocztowego.

Wniosek o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych można składać:

w formie papierowej – pocztą lub osobiście: w Wydziale Świadczeń Rodzinnych 
(w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 – główne wejście do budynku). Interesanci przyjmowani są: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 8:00 do 16:00, we wtorki od 8:00 
do 18:00, w piątki od 8:00 do 14:00. 

	elektronicznie – tylko poprzez platformę ePUAP (w formie skanu lub zdjęcia wypełnionego wniosku jako załącznik do pisma ogólnego). Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.


	Numer telefonu, pod którymi można uzyskać informacje w godzinach pracy Urzędu Miasta: 

Tel. 887-507-104
 
	Informacje o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na stronie: 


https://www.gov.pl/web/gov/zloz-deklaracje-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-ceeb
Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 20.09.2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1976).

