
Komunikat dla osób uprawnionych do zakupu węgla 

po cenach preferencyjnych w 2023 r. 
 

Szanowni Mieszkańcy gminy Złocieniec i gminy Wierzchowo, 

 w związku z realizacją ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DzU z 2022 r. poz. 

2236) Burmistrz Złocieńca informuje, że gmina Złocieniec prowadzi sprzedaż 

węgla od wskazanego podmiotu państwowego tj. Węglokoks SA Katowice  
od 01 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.. 

W związku z tym: 

 mieszkańcy gminy Złocieniec, uprawnieni do dodatku węglowego mogą 

składać do MGOPS w Złocieńcu wnioski o zakup preferencyjny 

węgla w 2023 r. - wnioski będą przyjmowane do 27 stycznia br.. 

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na 

gospodarstwo domowe w terminie od 1 stycznia 2023 r., a w przypadku 

gdy do 31 grudnia 2022 r. wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla lub 

dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony, teraz będzie 

uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu jednak nie 

więcej niż 3 tony. 

 mieszkańcy gminy Wierzchowo mogą składać zaświadczenia do Urzędu 

Miejskiego w Złocieńcu, wydane przez Wójta gminy Wierzchowo, 

potwierdzające wypłacenie dodatku węglowego - zaświadczenia będą 

przyjmowane do 27 stycznia br.. 

Zakup węgla przez ww. uprawnione gospodarstwa domowe, z gminy 

Złocieniec i gminy Wierzchowo nastąpi, jeśli dokonają wpłatę na wskazane 

konto bankowe gminy Złocieniec: nr 02 1020 2791 0000 7202 0345 8221 
(przypominamy, że na dowodzie wpłaty (przelewie) należy wskazać gatunek i ilość węgla, 

dane osobowe i adresowe osoby uprawnionej do zakupu węgla po cenach preferencyjnych) 

Informacje w sprawie zapłaty, otrzymania faktury i dalszych czynności zw. z 

zakupem węgla można otrzymać telefonicznie: stacj. 94 3672022 w. 47 lub 21. 

Prosimy o osobisty odbiór faktury zakupu w Urzędzie Miejskim w 

Złocieńcu, ul. Stary Rynek 3, I piętro pokój nr 16, żeby uzyskać informację o 

terminie i miejscu odbioru węgla w jednym ze składów opałowych w Złocieńcu: 

 „KLASYKA” Olga Żelazek, SKŁAD OPAŁOWY ul. Drawska 21 A 

(B), w Złocieńcu, 

 „ELBIT” P.H.U.P Zbigniew Gawrysiak, SKŁAD OPAŁOWY ul. 

Piaskowa 2, w Złocieńcu. 



 Informujemy, że: 

 jakość dystrybuowanego przez gminę węgla (2 gatunki: ORZECH i 

GROSZEK) jest potwierdzona przez sprzedawcę tj. Weglokoks S.A. i 

nie zależy od gminy; 

 dostawa zakupionego węgla ze składu do domu następuje na koszt 

własny kupującego (jest możliwość zlecenia tej usługi dla składu 

opałowego). 

 

Burmistrz Złocieńca 

Krzysztof Zacharzewski 

 

Złocieniec, 02.01.2023 r. 


