
Moskorzew, dn. 01.03.2023 r. 

INFORMACJA 

dot. dystrybucji węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców                        

GMINY MOSKORZEW 

     Wójt Gminy Moskorzew niniejszym informuje, że wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych dotyczące okresu od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023r należy składać w wersji 

papierowej (Wzór) w Urzędzie Gminy w Moskorzewie (w godzinach – poniedziałek- czwartek:  7
30

 – 15
30

, 

piątek: 7
00

 - 15
00

)  lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która 

spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2022r. o dodatku węglowym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 141 ze zm.)  

UWAGA!  Mieszkańców Gminy Moskorzew zainteresowanych zakupem węgla prosimy o niezwłoczne 

składanie wniosków na II transze zakupu paliwa stałego najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r.  

Po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy w Moskorzewie o możliwości odbioru węgla należy dokonać  

opłaty i jego odbioru.  

Prosimy o nie odkładanie decyzji o zakupie węgla na ostatnią chwilę oraz w przypadku rezygnacji z zakupu 

węgla niezwłoczne informowanie o tym fakcie – poprzez wycofanie złożonego wniosku, co umożliwi sprawną 

organizację drugiej tury sprzedaży węgla i zamówienie na składy w gminie odpowiedniej jego ilości. 

 

Informujemy, iż węgiel, który trafia  na składy do naszej Gminy jest paliwem, który pochodzi z polskich 

kopalni t.j.: 

-KWK Row Jankowice- orzech, 

-KWK Staszic- kostka, 

-KWK Sośnica - kostka 

-KWK Piast - Ziemowit Ruch Wola- karlik ekogroszek. 

 

Przypominamy, że gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym                  

2022-2023. Osoby, które złożyły wnioski o zakup węgla w 2022 roku na część tego limitu mogą złożyć 

wniosek na zakup pozostałej ilości do wysokości 3 ton. 

Natomiast osoby, które nie nabyły węgla w 2022 roku są uprawnione po 1 stycznia 2023r do zakupu 

niewykorzystanej ilości, czyli maksymalnie 3 ton. 

 

 

Pracownicy Urzędu Gminy kontaktują się na bieżąco telefonicznie z uprawnionymi wnioskodawcami                               

z informacją o konieczności dokonania zapłaty za zamówiony węgiel w kasie w Urzędzie Gminy                                            

lub przelewem na wskazany rachunek bankowy gminy nr 12 8525 0002 0020 0200 0013 0387. 

Cena węgla dla wszystkich sortymentów została ustalona w wysokości 2 000,00 zł brutto za 1 tonę.  

Po dokonaniu zapłaty z otrzymaną fakturą należy zgłosić się do odpowiedniego składu węgla po odbiór towaru. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Moskorzew pod nr tel. (34) 35 42 003 w. 32 lub 22. 

 

 
 

Wójt Gminy Moskorzew 

            (-) Andrzej Walasek 

http://www.moskorzew.pl/_portals_/moskorzew/CKFiles/2022/listopad/c._UGwniosek_preferencyjny_zakup_paliwa.docx

