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Informacja Wójta Gminy Terespol o działalności międzysesyjnej 
-  od dnia 30 września 2022 roku do dnia 16 listopada 2022 r.  

 
1. Budowa przychodni w Gminie Terespol. 
Zakończono i odebrano roboty budowlane budynku przychodni, w 
Kobylanach. Wartość wykonanych robót to 3 533 612,61 zł plus nadzór 
inwestorski 58 700,00 zł. Kompletowane są dokumenty niezbędne do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
                                            
2.Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 
I. 
Zadanie „Budowa dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach”. 
Trwają roboty drogowe. Wynagrodzenie wykonawcy 7 992 648,39 zł w tym 
95 % dofonansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych. Termin wykonania, dwanaście miesięcy od dnia podpisania 
umowy. 
 
3. Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych–edycja 
II.                 
 Gmina Terespol otrzymała w ramach tej edycji dofinansowanie w kwocie  - 4 997 000,00 zł., na 
zadanie: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 100787L i 100788L  w miejscowości 
Łobaczew Mały, Samowicze i Kukuryki”. Trwają prace projektowe - w części dot. przebudowy.  Na 
rozbuowę drogi nr 100787L uzyskano dezyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID). 
 
4. Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja 
V –  Rozwój stref przemysłowych. 
Powiat Bialski wraz z Gminą Terespol i Gminą Zalesie uzyskał dofinansowanie projekt „Budowa         
i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową 
E-20”, obejmujący budowę drogi od Punktu Odpraw Fitosanitarnych w Kobylanach do wiaduktu 
(zaprojektowanego przez Cargotor) w Wólce Dobryńskiej. Kwota środków finansowych przyznana 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego  wynosi 97 804 000,00 zł. Inwestorem jest Powiat Bialski wraz 
z Gminą Terespol i Gminą Zalesie.  
 
5. Realizacja zadań z dofinansowaniam z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.   
1) Budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych – Etap I.  
Zakończono budowę drogi  w strefie aktywności gospodarczej  w Małaszewiczach Małych, gmina 
Terespol - etap I. Wartość wykonanych robót wynosi 2 063 132,69 zł  plus nadzór inwestorski 
19 000,00 zł i jest współfinansowana przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 031 566,34 zł oraz 
INBAP Fundusz Inwestycujny Zamkniety  Aktywów Niepublicznych.  W 
realizacji tego zadania nie ma udziału finansowego Gminy Terespol. Trwają 
procedury odbiorowe.    
 
6.  Budowa parkingu w Kobylanach.  
Zakończono budowę parkingu wraz z drogą dojazdową na działce nr 
422/6, 422/4 i 423 w Kobylanach przy cmentarzu prawosławnym,  przez firmę Drogi Mosty Bogdan 
Szewczak Biała Podlaska, za kwotę 188 836,78 zł plus nadzór inwestorski 10 455,00 zł.   
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7.  Projekt „Pod biało-czerwoną”. 
Wykonano dostawę z montażem masztu o wysokości  12,90 m z flagą, 
przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe System TW Sulejówek, za kwotę 11 540,00 zł. plus 
kierownik budowy 1 000,00 zł oracowanie         dokumentacji technicznej 2 460,00 zł.      
Zadanie, na podstawie umowy z Wojewodą Lubelskim jest dofinansowane w ramach projektu 
„Pod biało-czerwoną” zakupu masztu i flagi oraz jego instalacji na terenie     gminy Terespol w  wy-
sokości 8 000 zł (nie wiecej niż 53,33 % kosztów realizacji zadania).              
 
8.  Budowa ciągów komunikacyjnych na działce nr 491/5 w Małaszewi-
czach Małych. 
Zgłoszono do odbioru budowę ciągów komunikacyjnych na dz. 491/5          
w Małaszewiczach Małych realizowaną przez firmę Laskowski Sp. z o.o. 
Biała Podlaska za kwotę 390 478,80 zł. plus nadzór inwestorski  2 460,00 zł.  
 
9. Budowa drogi Małaszewicze Małe – Kobylany. 
Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na podstawie 
opracowanej  dokumentacji.   
 
10. Prace projektowe – w trakcie realizacji. 

1) Przebudowa dróg gminnych nr 100787 L i 100788 L w m. Samowicze i Kukuryki. 
2) Przebudowa drogi nr 100 753 L w Małaszewiczach Małych (ul. Kodeńska). 
3) Budowa drogi ul. Krótka w Neplach.  
4) Budowa ul. Północnej w Małaszewiczach Dużych. 
5) Projekt  zagospodarowania  strefy  wypoczynku wokół zbiornika wodnego.  
6) Projekt budowlany ciągów komunikacyjnych wokół zbiornika w Kobylanach. 
7)  Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Terespol. 
8)  Zmiana studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (okolice WOC). 

 
11. Koncepcja Architektoniczna Wielofunkcyjnego Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Kobylanach. 
Przygotowano specyfikację przetargową w formule zaprojektuj i wybuduj 
na podstawie odebranej koncepcji Architektonicznej Wielofunkcyjnego 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobylanach, realizacji zadania 
inwestycyjnego. Planowany termin ogłoszenia przetargu - do końca listopada 2022 r.  
 
   
12.   Dotacja celowa do zakupu i montażu kolektorów słonecznych w 2022 roku.  
W 2022 r. złożono dwadzieścia  wniosków na udzielenie dotacji do przedsięwzięć wykorzystujących 
odnawialne źródła energii: na zakup i montaż kolektorów słonecznych 9 szt., instalacje 
fotowoltaiczne 10 szt., pompa ciepła 1 szt. Rozliczono już dziewiętnaście wniosków, przekazując 
dotację właścicielom nieruchomości  o łącznej wysokości 37 785,00 zł.  Jedna osoba złożyła 
rezygnację z montażu kolektorów słonecznych w 2022 r.  
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13. Dotacja celowa na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy 
kanalizacyjnych w 2022 roku. 
W 2022 r. złożono czternaście wniosków na dofinansowanie budowy: 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  -   7     szt. 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  -   6     szt. 
- przydomowa  oczyszczalnia  ścieków                -   1     szt.    
Rozliczono już dwanaście umów, przekazując dotację właścicielom nieruchomości o łącznej 
wysokości   100 760,00 zł.  Dwie osoby złożyły rezygnację z dotacji w 2022 r. (1 szt. przyłącze 
kanalizacji  ciśnieniowej i 1 szt. przydomowa oczyszczalnia ścieków).    
 
14.  Dotacja na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. 
     Nabór wniosków rozpoczął się w dniu  9 maja 2022 roku i  trwał do 30 września 2022 r.    
    Warunkiem otrzymania  dotacji było ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery 
poprzez wymianę głównego źródła ciepła z jednoczesnym zlikwidowaniem dotychczasowego 
głównego urządzenia grzewczego. Dotacja udzielana jest ze środków budżetu Gminy Terespol             
i może być udzielona tylko jeden raz dla danego budynku mieszkalnego oraz nie może przekroczyć 
kwoty 5 000,00 zł.  
           Dofinansowaniu podlega zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych, które będą                 
zainstalowane na stałe w budynku mieszkalnym:  gazowych, elektrycznych, pomp ciepła, kotłów na 
pellet drzewny i drewno,  olejowych. 
    Do dnia 30 września 2022 r. do Urzędu Gminy Terespol złożono 58 wnioski oraz podpisano 37 
umów, rozliczono już 19 umów na kwotę 95 000,00  zł . 

         
    15.  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.  

   Realizując obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla 
właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji       
Emisyjności Budynków,  mieszkańcy złożyli 2005 deklaracji z 2405 wykazanych adresów budynków 
w CEEB, z terenu Gminy Terespol.        
Uwaga: Brakujące deklaracje właściciele ogrzewanych budynków mają obowiazek złożyć             
niezwłocznie, w przypadku posiadania źródła ciepła w budynku (brak źródła ciepła w budynku 
zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji).  
Kontrole domów w całej Polsce w 2023 zapowiedział Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.        
Mają dotyczyć źródeł ciepła i ich zgodności z deklaracjami CEEB, ale też stanu technicznego       
domów. Kontrole budynków będą prowadzić uprawnione do tego osoby, np. kominiarz, pracownik 
gminy czy inspektor ochrony środowiska. CEEB zostanie uzupełniona o informacje dotyczące stanu 
technicznego budynku. Urzędnicy sprawdzą m.in.: grubości ścian, dachu, rodzaj ocieplenia, roczne 
zużycie paliwa. Urzędnicy zweryfikują też dane wskazane w deklaracji CEEB zgłoszony sposób 
ogrzewania budynku. Pamiętajmy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego               
oświadczenia. 
 
16.  Dodatek węglowy 
W wyniku prac przeprowadzonych w Parlamencie RP uchwalona została ustawa z dnia                   
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe,      
w ramach której wprowadzono przepisy nowelizujące ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym. 
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Nowe przepisy przewidują m.in.: 
•    Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez kilka gospodarstw domowych 
zamieszkujących pod jednym adresem (wyjątek do zasady „jeden adres, jeden dodatek”). 
•    Wprowadzenie możliwości uzyskania dodatku węglowego przez gospodarstwa domowe, które 
dokonały zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB po 11 sierpnia 2022 r., lub w ogóle nie dokonały 
zgłoszenia do CEEB. 
•    Wprowadzenie  możliwości   przyznania   dodatku   najbardziej   wrażliwym  odbiorcom,  bez           
konieczności złożenia wniosku o jego wypłatę. 
•    W wybranych przypadkach, konieczność przeprowadzenia przez organy gminy wywiadu         
środowiskowego. 
•    W wybranych przypadkach, możliwość ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawców, 
którym odmówiono wypłaty dodatku. 
Znowelizowane przepisy weszły w życie od 3 listopada 2022 r. Jednocześnie do postępowań w 
sprawie wypłaty dodatku węglowego, w których do dnia 3 listopada 2022 r. nie dokonano wypłaty 
środków dla wnioskodawcy, należy stosować znowelizowane przepisy ustawy o dodatku             
węglowym. 

W gminie Terespol wnioski rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu 
ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol, Tel.: (83) 375 37 48, Fax: (83) 411 20 99, e-mail:           
terespol@ops.pl.  

Złożono 2 040 wniosków. Na dzień 14 listopada 2022 r. wypłacono  3 801 000,00 zł. 
 

17. Nowe dodatki dla gospodarstw domowych 

Ustawą z dnia 15 września 2022 roku  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  zostały wprowadzone dla gospodarstw  domowych 
dodatki do ogrzewania drewnem, pelletem, inną biomasą, gazem LPG   i olejem opałowym.  
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,                      
w  przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego 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 
– 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967),           
do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszo-
nych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których   
mowa    w art. 27g ust. 1 tej ustawy. 
W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę 
dodatku dla gospodarstw domowych, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia 
prawa do dodatku dla gospodarstw domowych. W takim przypadku organ ten przyznaje dodatek 
w drodze decyzji administracyjnej z urzędu, bez konieczności składania wniosku oraz bez składania 
odpowiedniej deklaracji dokonuje wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności          
budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji.  
 Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także w 
przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub 
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wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku 
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że jest głównym źródłem ogrzewania tego 
gospodarstwa. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków dokonywany jest z urzędu bez 
konieczności składania odpowiedniej deklaracji. 
 
Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą  ( gospodarstwo domowe                    
jednoosobowe) albo 
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). 

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętych             
pozytywnie  rozpatrzonym  wnioskiem  o  wypłatę  dodatku  węglowego. 

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje 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 . 

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, 
że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwo 
domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła. 

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi: 
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy, zasilane pelletem      
drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;; 
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest  kocioł  na  paliwo  stałe,  kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,  piecokuchnia  albo  piec  kaflowy,  zasilane  drewnem 
kawałkowym; 
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym 
gazem LPG; 
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. 

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia                
30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu    
30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania. 

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku     
o jego wypłatę. Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.                
o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla     
gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
    Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. 

W gminie Terespol wnioski rozpatruje 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu 
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ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol, Tel.: (83) 375 37 48, Fax: (83) 411 20 99 
e-mail: terespol@ops.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00. 

Złożono 163 wnioski.  Wypłata dodatków rozpocznie się dnia 16 listopada 2022 roku. 

18. Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych 

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się na piśmie lub za pomocą      
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów    
wrażliwych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się                    
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym 

 Wnioski  należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 
Terespol, tel. 833753748 

  
Termin składania wniosków o dodatek dla podmiotów wrażliwych upływa 30 listopada 2022 r. 

Dodatek przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 września 
2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw, zwanych: 

a) podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń, 

b) jednostką organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm. 2 ), w zakresie, w jakim zużywa 
ciepło na potrzeby świadczenia pomocy społecznej, 

c) noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej      
działalności, 

d) jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 
3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 
r. poz. 447 i 1700), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

e) podmiotem systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 3 ), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na        
potrzeby podstawowej działalności, 

f) podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 
1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 
574, z późn. zm. 4 ), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

g) podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1324 i 1383), w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej             
działalności, 

mailto:terespol@ops.pl
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(48(a))ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17087802?unitId=art(48(a))ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17720793?unitId=art(2)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17720793?unitId=art(2)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18750400?unitId=art(7)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17688988?unitId=art(2)ust(1)&cm=DOCUMENT
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h) kościołem lub innym związkiem wyznaniowym, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700), w 
zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby działalności niegospodarczej, 

i) podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
194), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności, 

j) podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), w zakresie, w 
jakim zużywa ciepło na potrzeby tej działalności, 

k) ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotni-
czych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301), w zakresie, w jakim zużywa 
ciepło na potrzeby realizacji zadań określonych w tej ustawie, 

l) placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 
osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.         
o pomocy społecznej, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

m) rodzinnym domem pomocy, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.      
o pomocy społecznej, albo mieszkaniem chronionym, o którym mowa w art. 53 tej ustawy, w     
zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

n) centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), w zakresie, w jakim 
zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

o) klubem integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o     
zatrudnieniu socjalnym, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności, 

p) warsztatem terapii zajęciowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.       
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) albo zakładem aktywności zawodowej,            
o którym mowa w art. 29 ust. 1 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby      
podstawowej działalności, 

q) organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) albo          
podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na   
potrzeby działalności pożytku publicznego, 

r) spółdzielnią socjalną w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach    
socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812), w zakresie, w jakim zużywa ciepło 
na potrzeby podstawowej działalności, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu 
lub peletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego lub inny rodzaj 
biomasy, skroplonego gazu LPG lub oleju opałowego. 
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Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1    
pkt  4: 

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 
85% węgla kamiennego peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG 
albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te 
podmioty ich podstawowej działalności; 

2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone 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. 

Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, posiadają siedzibę oraz miejsce prowadzenia     
swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do 
reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4. 
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożyła więcej niż jedna 
osoba uprawniona do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, dodatek 
ten jest przyznawany na podstawie wniosku, który został złożony jako pierwszy. Dodatek dla    
podmiotów wrażliwych ustala się zgodnie ze wzorem określonym w ustawie. 
Wniosek i arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego,  znajduje się na stronie           
internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska  

19. Sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach 

Gmina Terespol przystąpiła do sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach dla mieszkańców     
gminy Terespol, którzy otrzymali dodatek węglowy lub uzyskali do niego prawo i do tej pory      
jeszcze nie zakupili węgla po cenie niższej niż 2.000,00 złotych brutto za tonę . 

 Wnioski należy składać 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol 

osobiście na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
/wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub pod-

pisem osobistym/ 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2023 r. 
Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego 
wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego 
będzie zależna od podmiotów wprowadzających do obrotu. 

Urząd Gminy Terespol zastrzega, że nie będzie miał wpływu na jakość dystrybuowanego węgla 
oraz sortyment, jaki będzie ostatecznie dostępny dla samorządów i sprzedawany dla końcowych 
odbiorców. 

Informacje przedstawione we wniosku  o zakup  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 kodeksu karnego. 

Do dnia 10 listopada 2022 roku złożono 380 wniosków na zakup węgla, na tej podstawie zostało 
złożone zapotrzebowanie w systemie ciepło.gov.pl.   
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Do obsługi Gminy została wyznaczona Spółka PGE Paliwa sp. z o.o.. Aktualnie czekamy na kontakt     
z przedstawicielem Spółki w celu uzgodnienia zakresu umowy pomiędzy Gminą a Spółką              
określającej, m.in. miejsce dostawy węgla, harmonogram dostaw. 

Węgiel będzie sprzedawany przez Spółkę EKO-BUG.  

20. Poznaj Polskę – edycja jesienna 
 

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja jesienna 
2022 - gmina Terespol otrzymała dofinansowanie w wysokości 35.000 zł na realizację wycieczek 
szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy. Aby uzyskać                       
dofinansowanie ze środków Ministra, gmina musiała zapewnić wkład własny w wysokości, co    
najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki. Środki te pochodzą z wpłat rodziców. 
„Poznaj Polskę” jest wsparciem nauczycieli oraz wzbogaceniem i uatrakcyjnieniem procesu         
dydaktycznego. Dzięki środkom z programu młodzi ludzie mogą poznawać istotne miejsca oraz 
wydarzenia związane z historią Polski, ważne dla naszej pamięci oraz zbiorowej tożsamości. 
 
Wartość całego projektu:           53.200,00 zł 
Kwota dofinansowania:              35.000,00 zł 
Wkład własny:                              18.200,00 zł 
 
21. Roboty różne wykonane przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Terespol           
we własnym zakresie od dnia 30 września 2022 r. do dnia 16 listopada 2022 r..  
 
1 .Oczyszczanie dróg i gruntów gminnych z gałęzi i krzaków w miejscowości Podolanka, Krzyczew, 
Murawiec. 
2. Koszenie placów zabaw, boisk, skwerów, terenów świetlic wiejskich, terenów szkolnych,        
terenów rekreacyjnych. 
3. Ułożenie masy asfaltowej przy mostku na drodze Koroszczyn – Lechuty Małe oraz na drodze 
gminnej w Podolance przy skrzyżowaniu z  drogą powiatową Lebiedziew – Piszczac.     
4. Zamiatanie ulic w miejscowości Małaszewicze i Kobylany. 
5. Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku zaplecza Urzędu Gminy w miejscowości 
Kobylany.  
 6. Remont dróg gminnych  poprzez nawiezienie gruzobetonem w miejscowości Kuzawka, Neple, 
Lechuty Małe.  
7. Remont dróg gminnych  poprzez nawiezienie tłuczniem w miejscowości Kuzawka, Kołpin-
Ogrodniki oraz przy szkole podstawowej w Neplach.  
8. Utwardzenie placu gruzobetonem i tłuczniem przy magazynie i zapleczu gminnym                         
w Kobylanach. 
 9. Wyrównanie równiarką drogi gminnej w Samowiczach tzw. Kosomina.  
10. Zabezpieczenie na okres zimowy wyposażenia kąpieliska w Kobylanach.   
11. Posadzenie 100 szt. tuj przy zbiorniku wodnym w Kobylanach  oraz na terenach zieleni               
w Lechutach Małych, Małaszewiczach i Koroszczynie.   
12.  Remont i ponowne ustawianie przewróconych znaków drogowych przy drogach gminnych.  
13.  Bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu i maszyn. 
14. Wykonywanie innych zlecanych na bieżąco prac związanych funkcjonowaniem Urzędu Gminy 
Terespol 
 
16 listopada 2022 r.  


