
 

 
Wierzbica, dnia 4 listopada 2022 r. 

 
 
 
 

INFORMACJA NR 2 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA 
GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 
 
 

Wypełniając dyspozycję art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) – 
zwanej dalej: „Ustawą”, informuję, że: 

 
od dnia 07.11.2022 r. Urząd Gminy w Wierzbicy będzie prowadził wstępne 

ustalanie liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy 
Wierzbica zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu 
preferencyjnego. 

 
 
 
Trzeba wiedzieć! 
 

1. Zgłoszenia będą przyjmowane w celu ustalenia rzeczywistego zapotrzebowania ilości 
paliwa stałego do zakupu preferencyjnego na potrzeby zawarcia umowy z dostawcą 
zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy. 

2. Zgłoszenia na druku stanowiącym załącznik do niniejszej informacji, będą 
przyjmowane w hallu Urzędu Gminy w Wierzbicy na pierwszym piętrze, w godzinach 
pracy Urzędu. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1 nie jest równoznaczne, ze złożeniem wniosku 
o zakup preferencyjny, o którym stanowi art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz art. 10 Ustawy. 

4. Uprawnionymi do zakupu preferencyjnego jest osoba fizyczna w gospodarstwie 
domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.: gdy 
głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane do 
centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11.08.2022 r. lub po tym 
dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz 
pierwszy do CEEB (budynki oddane do użytku po 11.08.2022 r.), zgodnie z art. 8 ust. 
1 Ustawy. 

5. Preferencyjny zakup nie przysługuje osobom, które spełniają wymogi określone w pkt 
4  i nabyły paliwa stałe na sezon grzewczy 2022/2023, po cenie niższej niż 2000 zł 
brutto za tonę w ilości co najmniej 3 ton (np. zakupiły węgiel w sklepie PGG), zgodnie 
z art. 10 ust. 1 Ustawy. 

6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 
r. w sprawie ilości paliwa dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 
preferencyjnego, na jedno gospodarstwo domowe będzie przysługiwać 1,5 tony do 
31.12.2022 r. i 1,5 tony od 01.01.2023 r. 
 


