Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych w gminie Dobczyce
Gmina Dobczyce rozpoczyna sprzedaż i dystrybucję węgla dla swoich mieszkańców.
Cena zakupu węgla 1690 zł brutto za 1 tonę.
Podmiot, który będzie świadczył usługę to: skład węglowy: KGM WĘGIEL Nikodem Klimowski,
32-433 Lubień 1123.
Obecnie trwa weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców. Jeśli wniosek został prawidłowo wypełniony i przeszedł pozytywną weryfikację, mieszkaniec otrzyma wiadomość telefonicznie
lub mailowo z kwotą, którą należy wpłacić za wnioskowaną ilość węgla.
Najczęściej występujące kwoty:
0,5 tony – 845,00 zł
1 tona – 1690,00 zł
1,5 tony – 2535,00 zł
Wpłaty należy dokonać przelewem na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy i Miasta i Dobczyce:
Dane do wpłaty:
odbiorca: Gmina Dobczyce, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26,
nr rachunku: 50 8602 0000 0000 0000 0752 0002
tytuł przelewu: asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy
Przykład: Jan Kowalski, 32-410 Dobczyce, Nowa Wieś 206
Rodzaj węgla: orzech, ilość: 1,5 tony.
Niezbędne druki (przelew, pełnomocnictwo) są do pobrania w biurze obsługi klienta w budynku
urzędu oraz na stronie www.dobczyce.pl/zakup-wegla.html
1. Po zaksięgowaniu należności na koncie Gminy Dobczyce zostanie wystawiona imienna faktura, która zostanie przekazana składowi węglowemu w Lubniu.
2. Następnie skład węglowy poinformuje telefonicznie mieszkańca o możliwości odbioru lub
dostawy węgla.
3. Skład węglowy będzie miał możliwość dostarczenia węgla do klienta własnym transportem.
Usługa ta będzie dodatkowo płatna i realizowana według kolejności zamówień oraz dostępności węgla w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
4. Aby skrócić czas oczekiwania na dostawę węgla, można go również odbierać własnym
transportem po otrzymaniu informacji telefonicznej ze składu węglowego, że jest on dostępny. Osobisty odbiór węgla na składzie (32-433 Lubień 1123) odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.
5. Przy odbiorze węgla konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu weryfikacji osoby
odbierającej węgiel.
6. W przypadku odbioru węgla w imieniu innej osoby konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa czytelnie podpisanego oraz dowodu osobistego osoby upoważnionej.

Skład węgla świadczy również usługi dodatkowe za odpłatnością, między innymi:
• transport węgla – 250 zł/1 tonę; 300 zł/1,5 tony,
• workowanie: worki foliowe 10 kg – 290 zł/tonę,
• workowanie: worki foliowe 25 kg – 240 zł/ tonę,
• bigbag – 150 zł/tonę,
• kruszenie – 170 zł/tonę.
Osoby, które do tej pory nie złożyły wniosku, mogą to nadal zrobić:
◦ w formie papierowej do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce (Dobczyce, ul. Rynek 26)
w godzinach:
▪ poniedziałek 730–1700
▪ wtorek – czwartek 730–1530
▪ piątek - 730–1400
Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie i podpisanie wniosku.
◦ za pośrednictwem EPUAP: skrytka /rl48mj3p3g/SkrytkaESP
Prosimy podpisać załącznik z wnioskiem podpisem kwalifikowanym.

Najczęściej zadawane pytania
1. Który skład węglowy będzie prowadził dystrybucję węgla dla mieszkańców Gminy Dobczyce?
Skład węglowy KGM WĘGIEL Nikodem Klimowski z Lubnia, adres: 32-433 Lubień 1123.
2. Czy cena za węgiel zawiera też transport?
Nie. Koszty transportu pokrywa mieszkaniec. Można we własnym zakresie odebrać węgiel
albo skorzystać z transportu proponowanego ze składu.
3. Skąd pochodzi węgiel?
Węgiel pochodzi ze śląskich kopalń: KWK Piast – Ziemowit (ekogroszek) i KWK Row Rydułowy (orzech).
4. Czy można już zamawiać węgiel na przyszły rok?
Nie, sprzedaż węgla na rok 2023 zostanie uruchomiona w styczniu 2023 roku.

