
Jak kupić węgiel w ramach zakupu preferencyjnego w Gminie Sierakowice 
na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  

informacja, stan na dzień 21.11.2022 roku 
  
1. Jeżeli jesteś członkiem gospodarstwa domowego uprawnionym do otrzymania dodatku węglowego. 
UWAGA:  

do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla) jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie 
domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Jesteś uprawnionym do dodatku węglowego, 
jeżeli Twój wniosek o dodatek węglowy został pozytywnie rozpatrzony przez Dział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy. 
Dział Świadczeń Rodzinnych rozpatruje wnioski w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Sierakowice. 

  
2. Złóż wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w Urzędzie Gminy 

Sierakowice.  
Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie, w biuletynie informacji publicznej Gminy (ogłoszenia/obwieszczenia), na 
stronie internetowej Gminy (aktualności).  
UWAGA: 

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 
dokonywany zakup preferencyjny wskazane we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa 
domowego muszą być takie same jak wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Jakakolwiek rozbieżność w 
tym zakresie uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa 
domowego. 

  
Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi: 
1.500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.; 
1.500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 
UWAGA: 

Czy prawo do zakupu preferencyjnego będzie przysługiwało także tym, którzy nabyli wcześniej węgiel po przystępnej 
cenie (np. w sklepie PGG)? Nie, nie będzie przysługiwało. (źródło: https://cieplo.gov.pl) 

 
3. Odbierz, w Urzędzie Gminy Sierakowice, dokument uprawniający do zakupu preferencyjnego paliwa 

stałego dla gospodarstwa domowego.  
Dokument otrzymasz po pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa 
domowego. Dokument należy odebrać osobiście w Urzędzie, potwierdzając jego odbiór podpisem w obecności 
pracownika Urzędu.  
 
UWAGA: 

• dokument uprawniający do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego wydaje się 
jednokrotnie, w jednym egzemplarzu, dokument ważny jest w okresie, którego dotyczy,  

• wydanie dokumentu uprawniającego do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego nie jest 
jednoznaczne z potwierdzeniem dostępności paliwa stałego (węgla) w dowolnym składzie węglowym spośród tych 
wyznaczonych przez Gminę Sierakowice, 

• przed dokonaniem przelewu/wpłaty na rachunek bankowy Gminy Sierakowice należy zweryfikować dostępność paliwa 
stałego (węgla) w dowolnym składzie węglowym spośród tych wyznaczonych przez Gminę Sierakowice. 

Celem odebrania dokumentu uprawniającego do zakupu preferencyjnego paliwa stałego należy upoważnionemu 
pracownikowi Urzędu okazać ważny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości (np. dowód osobisty lub inny 
dokument tożsamości z fotografią). 

Dokument uprawniający do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego: 
• jest dokumentem imiennym 
• składa się z 2 części: 

dotyczącej 2022 roku – uprawniający do zakupu węgla do 31 grudnia 2022 roku w ilości 1.500 kg  
dotyczącej 2023 roku – uprawniający do zakupu węgla od 1 stycznia 2023 roku w ilości 1.500 kg  

• dla roku 2022 i dla roku 2023 możesz odebrać jednocześnie, choć ten dotyczący roku 2023 będziesz mógł 
zrealizować dopiero w 2023 roku. 

W przypadku utraty dokumentu uprawniającego do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa 
domowego, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego dokumentu, ani dokonanie zakupu 
preferencyjnego węgla dla gospodarstwa domowego. 

 



4. Sprawdź dostępność, na terenie Gminy Sierakowice, węgla przeznaczonego do zakupu preferencyjnego. 
Termin odbioru pierwszego zamówienia dla gminy Sierakowice (złożonego 15.11.2022 r.) wyznaczony został na 
termin od dnia 21 listopada 2022 roku. Czy węgiel będzie dostępny w składach węglowych na terenie Gminy 
Sierakowice od poniedziałku, czy od wtorku (czy później) zależy od sprawności obsługi transportów w miejscu 
odbioru węgla przez Gminę. 

Informacja o dostępności (w Gminie Sierakowice) węgla przeznaczonego do zakupu preferencyjnego oraz jego 
parametrach rozpowszechniona zostanie w Urzędzie, w biuletynie informacji publicznej Gminy 
(ogłoszenia/obwieszczenia), na stronie internetowej Gminy (aktualności). 

5. Sprawdź gdzie, w Gminie Sierakowice, możesz kupić węgiel przeznaczony do zakupu preferencyjnego. 
Gmina Sierakowice będzie prowadzić sprzedaż węgla przeznaczonego do zakupu preferencyjnego w ramach umowy z 
innymi podmiotami. Składy węglowe współpracujące z Gminą w zakresie sprzedaży węgla: 

• Mrozy, Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa "U Andrzeja" 
• Sierakowice, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
• Sierakowice, Skład Węgla Nowak Sp. J. 
• Sierakowice, Skład węgla - olej opałowy Tadeusz Pranczk 
• Puzdrowo, 'Hanseatic' Coal & Coke Trading Polska Sp. z o.o. 
• Puzdrowo, Skład Opału Kazimierz Koszałka 

 
6. Dokonaj przelewu/wpłaty na rachunek bankowy Gminy Sierakowice. 
Jeżeli potwierdziłeś, że węgiel w Gminie Sierakowice w wybranym składzie węglowym jest dostępny, dokonaj 
płatności/przelewu/wpłaty na rachunek bankowy Gminy Sierakowice nr 75 8324 0001 0000 0358 2000 0700. 
Numer ten wskazany jest również w dokumencie uprawniającym do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla 
gospodarstwa domowego. 
 
UWAGA:  

płatności bez prowizji/opłat można dokonać w Banku Spółdzielczym w Sierakowicach lub w punkcie kasowym Banku 
Spółdzielczego w Sierakowicach w siedzibie Urzędu Gminy Sierakowice. 

Gmina sprzedaje węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie 2000 złotych brutto za tonę (za groszek lub 
orzech). Cena nie obejmuje pakowania węgla w worki (na życzenie kupującego usługa dodatkowo płatna w składzie 
węglowym), ani kosztu transportu węgla ze składu węglowego do gospodarstwa domowego (na życzenie kupującego 
usługa dodatkowo płatna w składzie węglowym). 

Węgiel możesz zakupić jednorazowo lub w partiach, przy założeniu, że Ilość węgla dostępna dla jednego 
gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi: 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.; 1500 kg 
– od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Płatności dokonaj w kwocie odpowiadającej ilości paliwa stałego, którą chcesz zakupić (500 kg lub 1000 kg lub 
1500kg). 

UWAGA:  
Minimalna ilość to 500 kg. Kwoty wpłat wynoszą do wyboru: 1.000zł za 500kg, 2.000zł za 1.000kg, 3.000zł za 1.500kg 
 
 

7.  Zachowaj „papierowe” potwierdzenie dokonania przelewu/wpłaty za węgiel.  
 

8. Odbierz węgiel. 
Udaj się do dowolnego składu węglowego, wybranego spośród tych które współpracują w tym zakresie z Gminą 
Sierakowice celem odebrania węgla. 

Celem odebrania węgla w składzie węglowym należy upoważnionemu pracownikowi składu węglowego:   
• przekazać dokument uprawniający do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego 

odpowiadający ilości zakupionego węgla (500 kg lub 1000 kg lub 1500kg) 
• przekazać potwierdzenie/kopię przelewu/wpłaty na rachunek bankowy Gminy Sierakowice odpowiedniej kwoty, 

odpowiadającej ilości paliwa stałego, którą chcesz zakupić (minimalna ilość to 500 kg. Wpłaty wynoszą 
odpowiednio 1.000zł za 500kg, 2.000zł za 1.000kg lub 3.000zł za 1.500kg). 



• okazać ważny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości (np. dowód osobisty lub inny dokument 
tożsamości z fotografią). 
 

9. Odbierz fakturę za zakupiony węgiel. 
Po 14 dniach od dokonania odbioru węgla fakturę należy odebrać w Urzędzie Gminy Sierakowice (Biuro Podawcze, 
pokój nr 102). 

10. Udziel pisemnego pełnomocnictwa jeżeli nie możesz osobiście załatwić spraw związanych z zakupem 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.  

Jeżeli nie możesz osobiście dokonać zakupu węgla niektóre czynności możesz powierzyć pełnomocnikowi (osobie, 
która wykona te czynności za Ciebie). Pełnomocnictwo musi szczegółowo określać zakres czynności, w których ma 
występować pełnomocnik – jego upoważnienie do działania będzie ograniczone do tych konkretnych spraw np. do 
odbioru, w Urzędzie Gminy Sierakowice, dokumentu uprawniającego do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla 
gospodarstwa domowego lub/i odbioru węgla w składzie węglowym lub/i odbioru faktury za zakupiony węgiel. 
Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej.  
 
 
W przypadku pojawienia się okoliczności wpływających na zmianę organizacji sposobu zakupu 
preferencyjnego węgla, aktualizacje w/w informacji będą publikowane w biuletynie informacji publicznej 
Gminy Sierakowice (ogłoszenia/obwieszczenia) oraz na stronie internetowej Gminy (aktualności). 
 
 


