
Informacja dot. zakupu preferencyjnego węgla, 30.11.2022 

Bieżące informacje dotyczące zakupu preferencyjnego węgla w Gminie Sierakowice na podstawie 

ustawy z dnia z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych (aktualizacja z dnia 30.11.2022),  

1. Na dzień 30.11.2022 r. obowiązują przepisy określające ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego 
gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego odpowiednio:  
1) 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;  
2) 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. 
 

2. Na dzień 30.11.2022 węgiel jest dostępny w składach węglowych na terenie Gminy Sierakowice w 
określonych sortymentach. Przed zakupem konieczna jest weryfikacja dostępności 
konkretnego sortymentu w wybranym składzie. Harmonogram kolejnych dostaw do Gminy 
Sierakowice uzależniony jest od dostępności sortymentu określonego przez PGE Paliwa Sp. z o.o. 
 

3. Składy węgla, które współpracują z Gminą Sierakowice w zakresie zakupu preferencyjnego węgla: 

• Mrozy, Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa "U Andrzeja"  
Mrozy 176 B, 83-340 Sierakowice 
Godziny otwarcia: pn-pt 8.00-18.00, sb 8.00-15.00 
Nr tel. składu  886 11 33 54 
 

• Sierakowice, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 
ul. Piwna 20, 83-340 Sierakowice 
Godziny otwarcia: pn-pt 7.00-17.00, sb 7.00-14.00 
Nr tel. składu 58 681 67 85 
 

• Sierakowice, Skład Węgla Nowak Sp. J. 
ul. Piwna, 83-340 Sierakowice 
Godziny otwarcia: pn-pt 8.00-16.00, sb  8.00-14.00 
nr tel. składu 797 300 358  
 

• Sierakowice, Skład węgla - olej opałowy Tadeusz Pranczk 
ul. Piwna 17, 83-340 Sierakowice 
Godziny otwarcia: pn-pt 7.00-15.00, sb 7.00-12.00 
Nr tel. składu 58 681 92 27 
 

• Puzdrowo, 'Hanseatic' Coal & Coke Trading Polska Sp. z o.o. 
Puzdrowo 84H, 83-340 Sierakowice 
Godziny otwarcia: pn-pt 8.00-16.00, sb 8.00-12.00 
Nr tel. składu 660 411 310  
 

• Puzdrowo, Skład Opału Kazimierz Koszałka 
Puzdrowo 127, 83-340 Sierakowice 
Godziny otwarcia: pn-pt 9.00-15.00, sb nieczynne 
Nr tel. składu 58 681 68 16 

 

4. Zgodnie z zapisami ustawy do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w 
gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego (na 
podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym). W celu nabycia węgla konieczne 

jest złożenie, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, wniosku o zakup. Wójt 
dokonuje weryfikacji wniosku, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa 
domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego lub pozytywnego 

http://sierakowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=65&id=12808


rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego. 

 
W celu usprawnienia naboru wniosków o zakup węgla 
- od 10.11.2022  (czwartek) Gmina wyznaczyła nabór wniosków dla mieszkańców, uprawnionych do 

dodatku węglowego, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Sierakowice wnioski o dodatek węglowy w 
terminie do 31.08.2022 r.  
- od 24.11.2022 (czwartek) wnioski o zakup węgla mogą składać mieszkańcy, uprawnieni do 
dodatku węglowego, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Sierakowice wnioski o dodatek węglowy w 
terminie do 09.09.2022 r. 

- od 01.12.2022 (czwartek) wnioski o zakup węgla mogą składać również mieszkańcy, 
uprawnieni do dodatku węglowego, którzy złożyli w Urzędzie Gminy Sierakowice wnioski o 
dodatek węglowy w terminie do 03.10.2022r. 

5.  Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego  
(dokument do pobrania)  

6.  Wzór pełnomocnictwa dla wnioskodawców, którzy nie mogą osobiście dokonać zakupu węgla 

i chcą powierzyć (wybrane czynności) pełnomocnikowi (osobie, która wykona te czynności za 

Wnioskodawcę)  (dokument do pobrania)  

7. Sortyment węgla dostępny w Gminie Sierakowice:  

groszek, cena 2.000 zł za 1 tonę  

parametry określone są w certyfikacie (dokument do pobrania) 

orzech, cena 2.000 zł za 1 tonę 
parametry określone są w certyfikacie (dokument do pobrania) 

 
Cena wskazana powyżej nie obejmuje pakowania węgla w worki, ani kosztu transportu węgla ze 
składu węglowego do gospodarstwa domowego (na życzenie kupującego usługa dodatkowo płatna 

w składzie węglowym). 

 
UWAGA: należy zwrócić szczególną uwagę na sposób dokonywania płatności za węgiel (opis 
wpłaty/przelewu)  

Nadal aktualne pozostają informacje z dnia 21.11.2022 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  

(dokument do pobrania) 

Wszelkie bieżące informacje/aktualizacje o zakupie preferencyjnym węgla w Gminie 
Sierakowice publikowane będą w biuletynie informacji publicznej Gminy Sierakowice 
(ogłoszenia/obwieszczenia) oraz na stronie internetowej Gminy (aktualności). 

http://sierakowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_11/BIPF5ECE01B1879BAZ/07.11.2022_Wniosek_o_zakup_preferencyjny_paliwa_stalego_dla_WNIOSKODAWCY_.pdf
http://sierakowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_11/BIPF5ECF0ACA895A8Z/Pelnomocnictwo_07.11.2022.pdf
http://sierakowice.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_11/BIPF5ECE01B1879BAZ/07.11.2022_Wniosek_o_zakup_preferencyjny_paliwa_stalego_dla_WNIOSKODAWCY_.pdf

