
PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA KAMIENNEGO OD GMINY SIENNICA 

NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH PO 2000 ZŁ BRUTTO ZA TONĘ 

W TERMINIE DO 31 GRUDNIA 2022 R. 

Procedura zakupu węgla: 

1. Złożenie wniosku. 

2. Weryfikacja wniosku i sprawdzenie poprawności złożonych dokumentów. 

3. Wydanie informacji o pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku wraz z 

informacją o konieczności uiszczenia opłaty (w przypadku braku możliwości 

natychmiastowej weryfikacji informacja ta będzie przekazana drogą mailową lub 

telefoniczną). 

4. Uiszczenie przez wnioskodawcę zapłaty za węgiel na konto bankowe Urzędu Gminy w 

Siennicy, tj. numer rachunku Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim /o w 

Siennicy 18 9226 0005 0045 0212 2000 1080. W tytule przelewu należy koniecznie 

podać: imię i nazwisko Wnioskodawcy, adres gospodarstwa domowego, którego 

wniosek dotyczy oraz sortyment węgla wskazany we wniosku (groszek lub 

orzech). W przypadku braku możliwości uiszczenia zapłaty przelewem będzie 

możliwość jej uiszczenia w kasie Urzędu. 

5. Kontakt telefoniczny z Urzędu z informacją o zaksięgowaniu wpłaty i wystawieniu 

faktury oraz wskazanie przez Gminę punktu odbioru węgla. 

6. Odbiór węgla przez wnioskodawcę, we wskazanym przez Gminę punkcie (odbiór 

własnym transportem lub transportem z punktu wskazanego przez Gminę za 

dodatkową opłatą). 

Kto i kiedy może złożyć wniosek? 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego może złożyć osoba fizyczna, która: 

• zamieszkuje w gospodarstwie domowym prowadzonym na terenie Gminy Siennica, na 

rzecz którego dokonywany jest zakup węgla 

• jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego 

• nie dokonała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej 

niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej 1,5 tony w terminie do końca grudnia 

2022 r. 

Sposób dostarczenia wniosku: 

Wnioski można składać: 

• osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Siennicy, ul. Mińska 33, 05-332 Siennica             

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00  

• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP (nazwa instytucji na platformie 

EPUAP- Urząd Gminy w Siennicy, adres skrzynki EPUAP: /bqycn0677c/skrytka 

Korespondencja musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

Wnioski złożone mailowo nie będą rozpatrywane. 



Opłaty z tytułu zakupu węgla na preferencyjnych warunkach: 

• koszt zakupu węgla to 2000 zł brutto za tonę 

• cena węgla nie obejmuje kosztów transportu węgla ze składu wskazanego przez 

Gminę 

• ewentualny koszt transportu pokrywa Wnioskodawca 

• Wnioskodawca własnym transportem zobowiązany jest odebrać całe zamówienie - nie 

będzie możliwości odbioru węgla w częściach. 

Co nastąpi po złożeniu wniosku: 

• złożony wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie 

• w przypadku błędów we wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

poprawienia 

• jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu 

preferencyjnego węgla stosowna informacja zostanie przekazana wnioskodawcy 

• w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, Wnioskodawcy zostanie doręczona 

informacja zawierająca numer konta, na który należy uiścić opłatę, która wraz z fakturą 

będzie podstwą do odbioru zakupionego węgla 

• po zaksięgowaniu wpłaty Wnioskodawca otrzyma fakturę, którą zgodnie z dyspozycją 

zawartą we wniosku odbierze osobiście lub na podany we wniosku adres mailowy 

• po zaksięgowaniu wpłaty na konto osoba upoważniona z Urzędu skontaktuje się 

telefonicznie lub wyśle wiadomość na podany we wniosku adres email o możliwym 

terminie i miejscu odbioru węgla 

Uwaga!  

• Prosimy nie dokonywać płatności za węgiel, dopóki pozytywna weryfikacja wniosku nie 

zostanie pisemnie potwierdzona przez osobę upoważnioną z Urzędu Gminy 

• Wpłaty na zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać przelewem 

bankowym na wskazany rachunek bankowy Gminy a w przypadku braku takiej 

możliwości bezpośrednio w kasie Urzędu 

• Miejsce i termin odbioru będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie 

Urzędu 

• Po uiszczeniu opłaty i jej zaksięgowaniu pracownik Urzędu wystawi fakturę, która wraz 

z pisemną informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku będą stanowić podstawę do 

odbioru węgla. 

• Osoba, której przysługuje dodatek węglowy może złożyć tylko jeden wniosek o zakup 

węgle w cenie preferencyjnej, oznacza to że nie można dzielić wniosku na kilka części. 

W przypadku złożenia wniosku o zakup np. 1 tony nie jest możliwe złożenie wniosku   

o kolejne 0,5 tony.. 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 25-757-20-20. 

Wniosek i informacje dostępne są na stronie internetowej Gminy oraz w Urzędzie. 


