
Preferencyjny zakup węgla w gminie Złocieniec  

i w gminie Wierzchowo 
 

Szanowni Mieszkańcy gminy Złocieniec i gminy Wierzchowo, 

w związku z wejściem w życie 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 przystępuje do zakupu paliwa stałego (węgla) z 

przeznaczeniem dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Złocieniec i 

na terenie gminy Wierzchowo. 

 Osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwa domowe znajdujące się na terenie 

gminy Złocieniec, zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla prosimy o składanie 

wniosków o preferencyjny zakup węgla do Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Złocieńcu lub lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP 

MGOPS w Złocieńcu na adres: /mgops_zlocieniec/SkrytkaESP). Po pozytywnej weryfikacji 

wniosku, dalsze czynności związane z zakupem węgla, będą wykonywane przez 

pracowników Urzędu Miejskiego w Złocieńcu. 

 Osoby fizyczne, prowadzące gospodarstwa domowe znajdujące się na terenie 

gminy Wierzchowo, zainteresowane preferencyjnym zakupem węgla prosimy 

o składanie zaświadczeń wydanych przez Wójta gminy Wierzchowo, potwierdzających 

wypłacenie dodatku węglowego/prawo do wypłaty dodatku węglowego przez gminę 

Wierzchowo do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu (pok. nr 14, I piętro, ul. Stary Rynek 3) lub 

elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP Urząd Miejski w 

Złocieńcu na adres:  vg91how23j).  

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną wniosek o zakup opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 

osobistym. 

Nabór wniosków będzie trwać od 14  listopada do 23 listopada 2022 roku. 

Po upływie tego terminu w przypadku dalszego zainteresowania oraz dostępności węgla dla 

samorządów na rynku będą ogłaszane kolejne nabory wniosków. 

UWAGA:  Uruchomienie sprzedaży i dystrybucji węgla na zasadach preferencyjnych 

przez Gminę Złocieniec we współpracy ze wskazanymi lokalnymi składami opałowymi 

uzależnione będzie od otrzymania węgla od wyznaczonego podmiotu wprowadzającego  

- Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach , z którą gmina zawrze stosowną umowę. 

Wzór wniosku dostępny poniżej w plikach do pobrania oraz w wersji papierowej w MGOPS 

w Złocieńcu lub w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu (sekretariat). 

Zgodnie z ww. ustawą, gospodarstwo domowe będzie miało prawo zakupić wskazany we 

wniosku asortyment węgla po preferencyjnej cenie, nie wyższej niż 2000 zł za tonę. 

Zakup ten będzie podzielony na dwie transze: 

 max. 1,5 tony do końca 2022 r.  

 max 1,5 tony w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.  

Przewiduje się możliwość zakupu jednego z dwóch asortymentów węgla: ORZECH lub 

GROSZEK, a minimalna ilość zakupu to 0,5 t. 



 

Wydaniem zakupionego węgla zajmą się 2 składy opałowe: 

 -  „KLASYKA” Olga Żelazek, SKŁAD OPAŁOWY ul. Drawska 21 A (B),  

78-520 Złocieniec 

 -  „ELBIT” P.H.U.P Zbigniew Gawrysiak, SKŁAD OAPŁOWY ul. Piaskowa 2,  

78-520 Złocieniec  

z którymi gmina Złocieniec zawarła stosowne umowy.  

Dostawa zakupionego węgla ze składu opałowego do wskazanego miejsca przez kupującego 

następuje na własny koszt kupującego. 

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-dla-

gospodarstw-domowych-przez-gminy 

 

Burmistrz Złocieńca 

Krzysztof Zacharzewski 
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