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Informacja o projekcie: 

Tytuł Ustawa o dodatku osłonowym 
Autor   Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Bartłomiej Zydel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. (22) 656 63 34 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Art. 2 ust. 6 ustawy W nawiązaniu do prac nad projektem 
rozporządzenia chcemy 
zdecydowanie wskazać, że 
uzależnienie przyznania dodatku 
osłonowego w podwyższonej 
wysokości – 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 węglem lub paliwami 
węglopochodnymi – od wpisu do 
centralnej ewidencji emisyjności 
budynków jest rozwiązaniem zbyt 
daleko idącym i znacznie 
ograniczającym dostęp do 
świadczenia w podwyższonej 
wysokości. 
 

Proces składania deklaracji celem 
dokonania wpisu do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
wciąż jest „w powijakach”. Termin na 
złożenie deklaracji upływa z końcem 
czerwca 2022 r., a organy mają 6 
miesięcy od dnia złożenia deklaracji 
na dokonanie wpisu (art. 15 ustawy z 
dnia 28 października 2020 r. o 
zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz 
niektórych innych ustaw).  
 
W związku z tym – w celu uniknięcia 
sytuacji, w której uzyskanie przez 
zainteresowany podmiot dodatku 
osłonowego w podwyższonej 
wysokości będzie uzależnione od 
tempa dokonania wpisu przez organy 
wykonawcze gmin – należy dokonać 
korekty ustawowej w 
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Rozwiązaniem problemu byłoby 
uzależnienie przyznania większego 
świadczenia jedynie od złożenia 
deklaracji, o której mowa w art. 27g 
ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów. 
Równocześnie wniosek o dodatek 
osłonowy powinien zawierać 
oświadczenie (pod rygorem 
odpowiedzialności karnej) o złożeniu 
takiej deklaracji – tak, aby organ nie 
musiał w każdej sytuacji weryfikować 
jej złożenia. 

proponowanym przez nas zakresie. 
Proponowane rozwiązanie z jednej 
strony wciąż zawiera element 
motywujący właścicieli i zarządców 
do składania deklaracji, ale z drugiej 
strony pozwala na sprawne 
przyznanie dodatku osłonowego w 
podwyższonej wysokości. 

 
 


