
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZAKUPU WĘGLA 
 

Gmina Zakrzew przystąpiła do realizacji zakupu paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych na kolejny okres realizacji od dnia 01. 01. 2023 roku do 30. 04. 2023 roku. 

Przysługujący limit  zamówienia paliwa stałego wynosi 1,5 tony z wyjątkiem  

o którym mowa poniżej:  

osoba, która nie złożyła wniosku  do dnia 31.12.2022 roku na  zakup paliwa stałego  

albo dokonała zakupu paliwa w ilości mniejszej niż 1,5 tony, może powiększyć 

limit przysługujący na okres od dnia 01.01.2023roku. Łączna ilość paliwa stałego  

w ww. okresach nie może przekroczyć łącznie 3 tony. ( Rozporządzenie Ministra 

Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 roku  zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 

preferencyjnego).  

W okresie od 01.01.2023 roku można złożyć tylko jeden wniosek.  Minimalna wielkość 

zamówienia wynosi 0,5 tony. Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest  

ta osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające  

do dodatku węglowego. 

UWAGA! wnioski złożone w Urzędzie Gminy w Zakrzewie do dnia 

31.12.2022 roku będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. 
 

I. WNIOSEK: 
 - Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla) można pobrać w wersji 

papierowej z Urzędu Gminy Zakrzew (parter, pokój obok wejścia do budynku) 

 lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej: www.zakrzew.pl Wniosek mogą 

składać mieszkańcy gminy Zakrzew, którzy spełniają kryteria uprawniające  

do otrzymania dodatku węglowego, posiadają wpis w Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła wskazali źródło węglowe. 

Wniosek powinna złożyć ta osoba z gospodarstwa domowego, która wnioskowała 

o dodatek węglowy. 

Wniosek można składać: 

- Osobiście w Urzędzie Gminy Zakrzew (parter , p.1) 

- Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 51,  

   26-652 Zakrzew. 

- W formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu ePUAP – na adres: 

/1sb9k8g9j6/skrytka , jako pismo ogólne do podmiotu publicznego z użyciem profilu 

zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

II. WERYFIKACJA WNIOSKU: 
Dokumenty zostaną zweryfikowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Zakrzewie zgodnie z obowiązującymi przepisami. O wynikach wnioskodawcy 

http://www.zakrzew.pl/


zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na podany we wniosku  

nr telefonu lub adres e-mail. 
 

III. INFORMACJA O ROZPATRZENIU WNIOSKU 

Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie przez pracownika Urzędu  

o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Po otrzymaniu informacji o pozytywnej 

weryfikacji wniosku należy dokonać wpłaty należności za zadeklarowaną ilość 

węgla. Koszt 1 tony węgla dla mieszkańca wyniesie 2000 zł.  

UWAGA! Wniesienie opłaty jest warunkiem dostawy węgla. Cena 2000 zł  

za tonę węgla zawiera również koszt jednorazowego transportu ze składu węgla  

do gospodarstwa domowego. 

IV. PŁATNOŚĆ: 

Wpłaty za węgiel należy dokonywać dopiero po uzyskaniu informacji telefonicznej  

o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na rachunek bankowy Gminy Zakrzew,  

Banku Spółdzielczym w Radomiu, Numer rachunku:   

64 9147 0009 0021 6906 2004 0549 

Płatności można dokonać przelewem, w banku lub na poczcie. W tytule przelewu 

należy wpisać „zakup węgla” oraz podać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy!!! 

V. DOSTAWA: 

Po dokonaniu wpłaty skontaktuje się z Państwem osoba odpowiedzialna  

za dystrybucję i ustali termin dostawy węgla. Termin dostawy ze składu węgla  

do mieszkańca będzie uzależniony od dostępności węgla w punktach 

wprowadzających paliwo do obrotu. Dostawa węgla do gospodarstwa domowego 

wymaga pisemnego potwierdzenia odbioru na dokumentach dostarczonych przez 

dostawcę. 

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Zakrzewie pod nr telefonu 

48 610 51 22 w godzinach pracy urzędu lub mailowo na adres: wegiel@zakrzew.pl 

 

                                                                                                           Sekretarz Gminy  

Bernadeta Domińczak 

mailto:wegiel@zakrzew.pl

