GMINA DOMARADZ

Gmina Domaradz przyjmuje wnioski od
mieszkańców na zakup preferencyjny paliwa stałego
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236), Wójt Gminy Domaradz informuje o możliwości
składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego.
Wniosek o zakup preferencyjny węgla jest obowiązkowy dla tych, którzy chcą dokonać zakupu węgiel w cenie
gwarantowanej do 2000,00 zł brutto za tonę w ilości 1,5 tony na gospodarstwo domowe do dnia 31 grudnia 2022 roku
oraz 1,5 tony na gospodarstwo domowe od 1 stycznia 2023 do 15 kwietnia 2023.
Szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów węgla będzie zależał od oferty
podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?
●

●
●
●

wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest
zakup węgla,
gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Domaradz,
jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co
najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton w przypadku składania wniosku
po
1 stycznia 2023 roku.

UWAGA!
O zakup preferencyjny węgla mogą ubiegać się osoby, uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, które
nie zakupiły węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie poniżej 2 000,00 zł brutto za tonę.
Jakie informacje musi zawierać wniosek?
●
●
●
●
●
●

imię i nazwisko,
adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru węgla,
asortyment (rodzaj) oraz ilość kupowanego węgla (nie więcej jak 1,5 tony na gospodarstwo domowe).
stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wniosku).
data złożenia wniosku i czytelny podpis wnioskodawcy.

Sposób składania wniosków.
●

●
●
●

przesłać pocztą elektroniczną na adres gmina@domaradz.pl (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
przesłać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Domaradz 36-230 Domaradz 345,
osobiście w Urzędzie Gminy Domaradz, pokój nr. 6 – sekretariat.
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