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INFORMAC JA D OTY CZ ĄC A PREFERENCYJNE GO
Z.AKIJPU WĘGLA

Gmina Wielęń włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Mieszkńcy będą mogli składać
wnioski o zakup węgla za korzystniejszą cenę od 9 listopada 2022 r.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych
są uprawnione osoby ftzyczne, które spełniają waruŃi do otrzymania dodatku węglowego.

Limit zakupu paliwa stałego przęz gospodarstwo domowe wynosi:
a) 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r.
b) 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Wieleniu (parter biuro nr 1 -
kancelaria). Wzor wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest w Urzędzie
Miejskim w Wieleniu.

Gmina będzie sprzedawać paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie
nie wyższej niż2000 zł brutto za tonę. Do ceny wskazanej powyżej nie jest wliczony kosź
transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego oraz
koszt ewentualnego workowania - będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla
ptzez gospodarstwo domowe.

Punkt sprzedaĘ węgla opałowego, będzie znajdowń się w składzie węgla
AGROLIDER Łukasz Białoskórski Rosko, Duza Kolonia 35, tel: 600 895 839.

Jaka jest procedura postępowania i weryfikacji wniosków?

1. Wniosek ozakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest
składany do burmistrza, w gminie właściwej ze względu namiejsce zamieszkania
osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do
dodatku węglowego. o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnla 5 sierpnia 2022 r.
o dodatku węglowym (Dz. U. poz, 1692 ze zm,).

2. Zgodnte z ustawą zdnia ż7 paździemlka 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236), zakup paliwa pIzęz gminę
będzie realizowany od podmiotu wskazanego ptzez ministra właściwego do spraw
aktywów państwowych.

3. Gmina nie ma wpływu na limit ilościowy paliwa stałego. qatunek węgla oraz jego
jakość. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przez Gminę od podmiotu
sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy i w
BIP-ie.

4. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany
w cenie do 2.000 zł brutto za 1000 kg.
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Gmina Wielęń włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Mieszkańcy będą mogli składaó
wnioski o zakup węgla zakorzystniejszą cenę od 9 listopada 202ż r.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych
są uprawnione osoby ftzyczne, które spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego.

Limit zakupu paliwa stałego przęz gospodarstwo domowe wynosi:
a) 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r.
b) 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 t.

Wnioski mozna składać osobiście wUrzędzie Miejskim w Wieleniu (parter biuro nr 1 -
kancelaria). Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest w Urzędzie
Miejskim w Więlęniu.

Gmina będzie sprzedawać paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie
nie wyższej niż2000 zł brutto zatonę. Do ceny wskazanej powyżej nie jest wliczony kosź
transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego oraz
koszt ewentualnego workowania - będzie to stanowiło dodatkonvy koszt zakupu węgla
przez gospodarstwo domowe.

Punkt sprzedaĘ węgla opałowego, będzie znajdował się w składzie węgla
AGROLIDER Łukasz Białoskórski Rosko, Duża Kolonia 35, tel: 600 895 839.

Jaka jest procedura postępowania i weryfikacji wniosków?

1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest
składany do burmistrza, w gminie właściwej ze względu namiejscę zamięszkania
osoby ftzycznej w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do
dodatku węglowego. o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.),

2. Zgodnte zustawą zdnia27 paździemika2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2ż36), zakup paliwa pIzęz, gminę
będzie realizowany od podmiotu wskazanego przez ministra właściwego do spraw
aktywów państwowych.

3. Gmina nie ma wpływu na limit ilościow}, paliwa stałego. qatunek węqla oraz jego
jakość. Certyfikat jakości paliwa stałego otrzymanego przęz Gminę od podmiotu
sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy i w
BIP-ie.

4. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany
w cenie do 2.000 złbrutto za 1000 kg.



5. Cena zakupu paliwa stałego, o której mowa w punkcie 4, nie obejmuje kosztów
transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego
orazkosztów workowania. Koszty te ponosi wnioskodawca.

6. Złożony wniosek o zakup preferencyjny podlega weryfikacji,nazasadach określonych
wart. 12 ustawy zdnia 27 pńdziernjka 2022 t. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych.

7. Po pozytywnej weryfikacji wniosku wystawiana jest narzecz wnioskodawcy faktura
YAT za wnioskowane paliwo stałe.

8. O terminie i wysokości kwoty do zapłaĘ wnioskodawca zostanie poinformowany
przez pracownika urzędu na adres pocńy elektronicznej lub telefonlcznię nanr
telefonu, podany we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa
domowego.

9. Wpłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego naleĘ dokonywać w formie wpłaty
gotówkowej (w kasie Banku PKO BP SA Oddział 1 w Wieleniu)

10. Po potwierdzeniu dokonania zapłaĘ Urząd Miejski w Wieleniu zleci dostawę
zamówionego paliwa stałego nabywanego w ramach zakupu preferencyjnego
podmiotowi odpowiedzialnemu za dystrybucję. Termin dostawy paliwa stałego
zostanie przekazany w sposób określony w punkcie 8 informacji.

Uwaga:

. uruchomienie sprzeduĘ węgla nazasadach preferencyjnych przez Gminę wieleń we
współpracy z lokalnym składem węglowym uzależmione będzie od otrzymania węgla
od wyznaczonych spółek rządowych.
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