
PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA
do 30 kwietnia 2023 roku 

Schemat postępowania  dla Mieszkańca Gminy Pajęczno

KROK PIERWSZY

1. Złożenie WNIOSKU  o preferencyjny zakup węgla w Urzędzie Miejskim w Pajęcznie 31 marca 2023
roku ,  który zawiera  oświadczenia o nabyciu albo nie nabyciu paliwa stałego na sezon grzewczy
2022/ 2023 po  cenie niższej niż  2000,00 zł brutto. 

KROK DRUGI

2.   Po  uzyskaniu  informacji  telefonicznej  lub  SMS  z  Urzędu  Miejskiego  w Pajęcznie  odebranie  
z Urzędu Miejskiego  decyzji płatniczej  w celu dokonania zapłaty za zakup węgla. 

Następuje to tylko  po pozytywnej weryfikacji wniosku ( w szczególności w zakresie wypłacenia na
rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego).  

KROK TRZECI

3.   Dokonanie  w ciągu  7  dni  zapłaty za  paliwo  stałe  na  podstawie  decyzji  płatniczej  odebranej
z Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.

Uwaga! Do  Punktów  Dystrybucji  Węgla   w  Gminie  dostarczane  będą  przez  upoważnionego
pracownika  Urzędu  Miejskiego   listy  osób  uprawnionych  do  odbioru  węgla,  w  kolejności
zaksięgowanych na koncie Gminy Pajęczno dokonywania wpłat. 

Punkty  dystrybucji  w  Gminie  Pajęczno  s  (  w  zależności   węgla  od  miejsca  dostawy  węgla  do
Mieszkańca)   to:

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PAJĘCZNIE

ul. Kościuszki 99  98-330 Pajęczno

lub

PPHU GUM-AUTO Krzysztof Popiel  Makowiska, ul. Radomszczańska 40 98-330 Pajęczno 

KROK CZWARTY

4. Kontakt Punktu Dystrybucji w Gminie Pajęczno z Mieszkańcem

Po przekazaniu przez Urząd Miejski w Pajęcznie  informacji do Punktu Dystrybucji  paliwa stałego w
Gminie Pajęczno pracownicy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pajęcznie lub PPHU „GUM- AUTO”
Makowiska,   w  zależności  od  miejsca  dostarczenia  węgla  ,  będą  się  kontaktować  bezpośrednio
z odbiorcą węgla/ mieszkańcem , w celu ustalenia szczegółów dostawy lub osobistego odbioru paliwa
stałego.  W przypadku dostarczania  węgla przez Punkt  Dystrybucji  koszty  dowozu węgla pokrywa
Mieszkaniec  (4,00 zł za kilometr). Rozliczenie następuje bezpośrednio z Punktem Dystrybucji węgla.

Dostępny asortyment węgla na okres od 23 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023 to węgiel gruby : 
orzech kostka i węgiel ekogroszek. 

DOSTAWY I ODBIÓR WE WŁASNYM ZAKRESIE BĘDĄ REALIZOWANE W ZALEŻNOŚCI 
OD DOSTĘPNOŚCI DANEGO RODZAJU WĘGLA W PUNKCIE DYSTRYBUCJI 


