
INSTRUKCJA ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE 
 
 
Wnioski można składać od 14.11.2022r.  

 podpisane podpisem osobistym w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Lewinie 
Brzeskim, ul. Rynek 1, w pok. nr 2 (Biuro Obsługi Klienta); 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez skrzynkę epuap), opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym; 

 
Jak musi wyglądać wniosek o zakup węgla po cenie preferencyjnej: 
Wniosek o zakup węgla musi zawierać: 

 imię i nazwisko wnioskodawcy; 

 adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 
dokonywany zakup preferencyjny; 

 adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy; 

 określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach 
zakupu preferencyjnego; 

 informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem 
ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego; 

 oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego 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 zł brutto za tonę 
w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 
ust. 2: 1,5 tony – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022r., 
3 tony łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023r. 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń 
 
Opracowany druk wniosku dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej 
www.lewin-brzeski.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Rynek 26, 
pok. 18 i 15, a także w Biurze Obsługi klienta, Rynek 1, pok. nr 2   
 
Ile węgla można zakupić: 
Jedno gospodarstwo domowe może zakupić: 

 jednorazowo do 1,5 tony w okresie do 31 grudnia 2022 r. 
 jednorazowo do 1,5 tony w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r. (wnioski 

będą przyjmowane od stycznia 2023 roku) 
Łącznie można zakupić do 3 ton opału przez 1 gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 
2022/2023. 
  
Jaki rodzaj węgla będzie  można kupić: 
W sprzedaży będzie dostępny węgiel typu orzech/kostka i typu groszek/ekogroszek. 
 
Jak wygląda proces weryfikacji wniosku: 
Do zakupu węgla po cenie preferencyjnej będą uprawnione osoby prowadzące gospodarstwo 
domowe, które: 

 mają zgłoszone źródło ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków; 

http://www.lewin-brzeski.pl/


 są uprawnione do wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego 

wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,  

 złożyły oświadczanie, że wnioskodawca ani żaden członek jego 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 
zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na 
podstawie art. 8 ust. 2 tj. 1,5 tony – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 
31 grudnia 2022r., 3 tony łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 
1 stycznia 2023r. 
Oznacza to, że osoba, które dokonała zakupu węgla dla wskazanego gospodarstwa 
domowego po cenie do 2.000,00 zł w 2022 r. przed wejściem w życie ustawy: 

 poniżej  1,5 t – może kupić 1,5 t węgla w 2022 r. i 1,5 t węgla w 2023 r., 

 od 1,5 t do 3 t – nie może kupić węgla w 2022 r. ale może kupić 1,5 t węgla w 

2023 r., 

 powyżej 3 t – nie może skorzystać z zakupu węgla w 2022r. i 2023 r. 

Osoba, która złożyła wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie otrzyma informację o 

weryfikacji wniosku.   

Jak dokonać płatności za węgiel: 
Osoba składająca wniosek zostanie zobowiązana do dokonania płatności za zamówiony 
węgiel w kasie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Rynek nr 1 lub na wskazane konto 
bankowe. 
Cena za zakup tony węgla wynosi 1.998,00 zł brutto.  
Zakłada się, że węgiel będzie dostarczany pod adres wskazany we wniosku. 
  
Dostawa węgla: 
Wnioskodawca, którego wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez tut. Urząd, a 
następnie opłacony, otrzyma szczegółowe informacje telefonicznie bądź za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub pisemnie o przekazaniu wniosku do składu w celu realizacji dostawy 
węgla.  
 
Wnioski będą realizowane względem ilości dostępnego węgla. 
 
Dodatkowe zapytania można kierować bezpośrednio do pracowników Urzędu Miejskiego w 
Lewinie Brzeskim, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska ul. 
Rynek 26, pok. nr 18 i 15 lub na nr tel.: 77 424 66 44 lub 77 424 66 81 lub za pośrednictwem 
komunikacji elektronicznej na adres e-mail: w.markiewicz@lewin-brzeski.pl lub 
j.mokrzan@lewin-brzeski.pl 
 

 


