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Od:
Wysłano: czwartek, 3 listopada 2022 17:38
Do: Biuro.Ministra@klimat.gov.pl
Temat: Prośba o doprecyzowanie Ustawy dotyczącej dodatków do paliw

** OSTRZEŻENIE ** 
 

Wiadomość pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj łączy ani otwieraj załączników, chyba, że spodziewasz się tej 
wiadomości, rozpoznajesz nadawcę i wiesz że zawartość jest bezpieczna. 

 
 
Szanowny Panie Ministrze, 
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o interwencję w kwestii doprecyzowania (uzupełnienia) Ustawy dotyczącej dopłat do 
niektórych źródeł energii. 
 
26 września b.r. złożyłam wniosek o przyznanie mi dodatku do 
ogrzewania. Zgodnie z Ustawą (art.24) 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. 
 
Od lat ogrzewam swoje mieszkanie brykietem drzewnym za pomocą pieca wolnostojącego (tzw. "kozy). Piec ten jest 
dedykowany do opalania brykietem drzewnym (biomasą), został zgłoszony przez Wspólnotę Mieszkaniową zgodnie z 
prawem. 
 
Pani Prezydent za pośrednictwem CŚS odmówiła mi dopłaty w wys.  3000 zł (odmówiła każdej dopłaty), 
w uzasadnieniu pisząc, że : 
 
- "zgodnie z art.24 ust.11 Ustawy nie przewiduje dodatku na brykiet drzewny, który jest zasilany tzw. "kozą", 
ponieważ koza może być zasilana jedynie drewnem kawałkowym (!) 
 
Przeczytałam uważnie Ustawę i widzę, że w rozdz.3, art.24, ust.1 dodatek taki przysługuje również na brykiet 
drzewny, pellet, węgiel - zasilane przez "kozę, kocioł na paliwo stałe, kominek, trzon kuchenny, piec kaflowy. (!) 
 
Jednak już w tym samym rozdziale art.24.11, gdzie wyszczególniona jest wysokość dodatku do 
poszczególnych źródeł ciepła - NIE MA kozy, która mogłaby być zasilana brykietem. 
Brykiet i inne biomasy (z wyłączeniem drewna kawałkowego) znajdują się jedynie tam, gdzie są zasilane kotłem na 
paliwo stałe (!) 
 
A przecież "koza" jest zasilana wszystkimi rodzajami paliwa (moja akurat brykietem drzewnym). 
 
Bardzo proszę o uściślenie Ustawy (dopisek w w pkt.1) -oprócz kotla na paliwo stałe uzupełnienie o "kozę", kominek, 
etc, tak jak w art.24.ust.1 
 
Inaczej - są one sprzeczne! (art.24.1 z art.24.11) ! 
 
I powodują ODMOWĘ dopłaty! 
 
PS Od decyzji CŚS  przysługuje mi odwołanie, lecz wiem, że wszystkie one są rozpatrywane negatywnie ze 
względu na wadliwość Ustawy! 
 
PS2 Dzwoniłam pod podany nr dotyczący dodatków, poinformowano mnie, abym wysłała maila na adres 
dodatki@klimat.gov.pl  z prośbą o interwencję. 
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Zrobiłam to wczoraj, lecz odpisano mi, że mam złożyć odwołanie do Urzędu Gminy (!) 
 
Nie uwzględniono w ogóle mojego tłumaczenia, że niespójności w Ustawie spowodują kolejną (tym razem 
ostateczną odmowę), a ja zostanę na zimę bez ogrzewania, gdyż brykiet (10 kg w zeszłym roku kosztował 7-8 
zł/10kg, obecnie 25 zł/10 kg. Miesięczny koszt to 750-850 zł)! Nie stać mnie na to, a nie mogę kupować w ilościach 
hurtowych, gdyż nasza kamienica nie posiada piwnic, ani komórek. Kupuję w pakietach po 10 kg-.na cały miesiąc. 
Nie mamy c.o, ani gazu sieciowego.. 
 
Bardzo proszę o pomoc. Skorygowanie Ustawy, lub informację, co mogę zrobić, aby tę dopłatę dotrzymać. 
 
Z wyrazami szacunku, 
 

 
 

 
 


