
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 dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona 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 31.10.2022r 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 zgodnie  

z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz. 2236). 

Druk wniosku można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu 

lub ze strony internetowej www.strumien.pl 

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

-  w wersji papierowej 

lub 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

3. Oczekuj na kontakt ze strony Urzędu w sprawie informacji o możliwości dokonania 

     opłaty za wnioskowaną ilość paliwa węglowego oraz uzyskania wytycznych w zakresie 

dalszego postępowania. 

4. Dokonaj płatności w wybranej przez siebie formie: 

a) gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Strumieniu (od poniedziałku do piątku 

w godzinach 800 – 1200), 

b) bezgotówkowo używając karty płatniczej w kasie Urzędu Miejskiego  

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

c) przelewem bankowym na rachunek gminy (wytyczne do przelewów bankowych 

zostaną opublikowane w terminie późniejszym).  

http://www.strumien.pl/

