
Zasady obowiązujące gospodarstwa domowe przy zakupie paliwa węglowego  

na warunkach preferencyjnych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  

(Dz.U. 2022 poz. 2236) 

 

I. Kto jest uprawniony do preferencyjnego zakupu węgla? 

 

Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie 

domowym, która spełnia warunki do otrzymania dodatku węglowego, zgodnie z art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967) 

oraz złożyła stosowne oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek 

gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie 

nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie 

niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona  

w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 

r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. 2022 

poz. 2236). 

Uwaga: W pierwszej kolejności do preferencyjnego zakupu węgla będą brane 

pod uwagę osoby, które w terminie do 31.10.2022 r. złożyły wypełnione ankiety 

sondażowe mające na celu określenie przez Gminę Strumień szacowanej do 

zakupu ilości węgla.  

 

II. Instrukcja postępowania dla mieszkańców. 

 

1. Wypełnij prawidłowo wniosek o zakup węgla na warunkach preferencyjnych. 

Druk wniosku można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu 

lub ze strony internetowej www.strumien.pl. 

Dane podane przez Wnioskodawcę we wniosku stanowią jednocześnie dane do faktury 

za paliwo węglowe. 

2. Złóż wniosek w Urzędzie Miejskim w Strumieniu, w formie: 

-  w wersji papierowej 

lub 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Uwaga:  

a) W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (e-dowód). 

b) Jeżeli wniosek o preferencyjny zakup węgla na 2022r. nie zostanie złożony do 9 

grudnia br., to z przyczyn organizacyjnych, niezależnych od Burmistrza Strumienia 

jego realizacja w roku bieżącym będzie niemożliwa, co w konsekwencji może 

oznaczać utratę prawa do preferencyjnego nabycia węgla w roku 2022. 

3. Złożony wniosek przechodzi proces weryfikacji. 

4. W przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku oczekuj na kontakt ze strony  

Urzędu w sprawie informacji o uprawnieniu do preferencyjnego zakupu węgla oraz  

o możliwości dokonania opłaty za wnioskowaną ilość paliwa węglowego i uzyskania 

wytycznych w zakresie dalszego postępowania. 



Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku zostaniesz 

poinformowany o tym fakcie pisemnie na adres wskazany we wniosku lub 

telefonicznie. 

5. W terminie do 3 dni roboczych od daty poinformowania o uprawnieniu do      

preferencyjnego zakupu węgla dokonaj płatności w wybranej przez siebie formie: 

a) bezgotówkowo używając karty płatniczej w kasie Urzędu Miejskiego  

w Strumieniu (od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1200), 

b) przelewem bankowym na rachunek gminy: 

 

Nazwa Odbiorcy: Gmina Strumień 

Bank: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 

Nr rachunku:  81 1050 1070 1000 0090 8186 4408 

  

   Uwaga: W tytule przelewu należy podać następujące informacje: Zapłata za 

węgiel, imię i nazwisko oraz adres pod którym jest prowadzone gospodarstwo 

domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny. 

6. Nie dotrzymanie terminu płatności o którym mowa w punkcie 5 może skutkować 

przesunięciem wniosku na koniec kolejki oczekujących. 

7. W przypadku wyboru formy płatności „bezgotówkowo w kasie urzędu” wnioskodawca 

w dniu dokonania zapłaty otrzyma fakturę za paliwo węglowe  

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, pokój nr 2. 

8. W przypadku wyboru formy płatności „przelew bankowy na rachunek”, w terminie 

nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia dokonania przelewu należy udać się do 

Urzędu Miejskiego w Strumieniu z siedzibą przy ul. Rynek 4, pokój nr 2 celem 

odbioru faktury za paliwo węglowe. Wpływ płatności na konto urzędu można 

potwierdzić pod nr telefonu 33 8570 249. 

9. Wystawienie faktury stanowi potwierdzenie zawarcia przez Gminę Strumień  

i Wnioskodawcę umowy na preferencyjny zakup węgla (bez konieczności 

podpisywania dodatkowych dokumentów). 

10. Skład opałowy z którym Gmina Strumień zawarła umowę:  

Składy Opałowe „STOKŁOSA” ul. Niepodległości 8C, 44-336 Jastrzębie Zdrój. 

11. CZEKAJ NA KONTAKT ZE SKŁADU OPAŁOWEGO celem umówienia terminu 

odbioru węgla.  

Uwaga: zastrzega się, że kontakt ze składu opałowego nastąpi nie później niż 10 

dni od daty wystawienia faktury za paliwo węglowe. 

12. Warunkiem wydania ze składu zakupionego węgla będzie okazanie faktury.  

13. Koszt i organizacja transportu zakupionego węgla ze składu do gospodarstwa leżą 

po stronie Wnioskodawcy. Wynegocjowana przez Gminę Strumień stawka 

transportu indywidualnego świadczonego przez Składy Opałowe „Stokłosa” dla 

mieszkańców to 100 zł brutto za kurs z ładunkiem do 1,5 tony w dowolne miejsce 

na terenie Gminy Strumień. Możliwy jest również odbiór własnym środkiem 

transportu. 

14. Czas realizacji wniosku, w tym przede wszystkim okres jaki upłynie od momentu jego 

złożenia do wydania węgla, będą uzależnione od dostępności poszczególnych 

sortymentów paliwa w Polskiej Grupie Górniczej, która została wskazana jako podmiot 

wprowadzający węgiel do obrotu dla Gminy Strumień. 


