
ZARZĄDZENIE NR 64/2022 
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 30 listopada 2022 r. 

w sprawie: organizacji realizacji zadania zakupu  preferencyjnego  paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych z terenu miasta i gminy Kałuszyn. 

Na podstawie art. 30, 31 oraz 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. ) w związku  z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia  27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) zarządzam co 
następuje: 

§ 1.  

W celu realizacji przez Gminę Kałuszyn zadania polegającego na umożliwieniu zaopatrzenia gospodarstw 
domowych z terenu miasta i gminy Kałuszyn w paliwo stałe po preferencyjnej cenie, ustala się następujące 
zasady: 

1. Paliwem stałym podlegającym dystrybucji /sprzedaży/  jest węgiel kamienny. 

2. Sprzedaż węgla kamiennego będzie możliwa po zawarciu przez Gminę Kałuszyn umowy z podmiotami 
wprowadzającymi węgiel do obrotu wyznaczonymi przez Ministra Aktywów Państwowych. 

3. Sprzedaż węgla będzie możliwa po dostarczeniu węgla do punktu dystrybucji  wyznaczonego przez 
Gminę Kałuszyn. 

4. Wyznacza się punkt dystrybucji węgla o którym mowa w § 1, ust. 3:Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Kałuszynie, miejsce dystrybucji węgla: Olszewice 83, 05-310 Kałuszyn. 

§ 2.  

1. Do preferencyjnego zakupu paliwa stałego uprawnione są wyłącznie osoby wskazane 
w art. 8 ust. 1 ustawy  o zakupie preferencyjnym  paliwa  stałego dla gospodarstw domowych. 

2. Zakup preferencyjnego  paliwa stałego dla gospodarstw domowych dokonywany jest na podstawie 
wniosku o zakup złożonego przez osobę fizyczną. 

3. Wnioski należy składać na piśmie  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, wysłać pocztą na 
adres: Urząd Miejski w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn  lub za pomocą środków  komunikacji 
elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku  o zakup za pomocą środków  komunikacji elektronicznej 
wniosek opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo osobistym. 

4. Ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego  w ramach zakupu 
preferencyjnego określona została w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 
2022 r  (Dz. U. poz. 2238) i wynosi  nie więcej niż 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r. i nie więcej niż 1500 kg 
od dnia 1 stycznia 2023 r. 

5. Z preferencyjnego zakupu nie będzie mogła skorzystać osoba, która zakupiła węgiel na sezon grzewczy 
2022/2023 za cenę poniżej 2000,00 zł za tonę, np. poprzez sklep internetowy PGG lub inne krajowe kopalnie. 

§ 3.  

1. Wnioski o zakup  podlegają weryfikacji  w zakresie uprawnienia  wnioskodawcy do zakupu  zgodnie 
z art. 12 ustawy   z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych. 

2. Jeżeli w trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 1 wniosek  zostanie zaopiniowany  negatywnie, do 
wnioskodawcy kierowane jest pismo wskazujące  przyczynę odrzucenia  wniosku a zakup preferencyjny 
nie przysługuje. 
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3. Jeżeli w trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 1 wniosek  zostanie zaopiniowany   pozytywnie, 
wniosek ten  podlega sprawdzeniu w zakresie zgodności z Ustawą,  w szczególności czy złożone zostały  
wymagane oświadczenia, a także  czy  wskazano wymagane dane oraz czy został podpisany. W razie 
niekompletności wniosku wnioskodawca jest wzywany telefonicznie lub w korespondencji elektronicznej  do 
uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni. W przypadku nie uzupełnienia wniosku    do wnioskodawcy  
kierowane jest pismo informujące o odrzuceniu wniosku. 

§ 4.  

1. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i dostępności określonego asortymentu paliwa/węgla 
w terminie realizacji wniosku, pracownik Urzędu Miejskiego kontaktuje się z wnioskodawcą /telefonicznie lub 
w inny możliwy sposób/ wg kolejności złożonych wniosków informując o możliwości dokonania  zakupu 
preferencyjnego. 

2. Wnioskodawca  po  otrzymaniu  informacji o możliwości realizacji zakupu jest zobowiązany do  
dokonania zapłaty na wskazany rachunek bankowy Gminy Kałuszyn Nr: 44 9224 0007 0000 9667 2000 0710. 

3. Wnioskodawca po otrzymaniu informacji  o możliwości  zakupu  winien dokonać wpłaty  na wskazany 
rachunek  w terminie do 3 dni roboczych. W razie braku wpłaty  w podanym terminie  Gmina może 
zadysponować  węgiel dla innego wnioskodawcy. Wysokość  zapłaty określa jako iloczyn zadeklarowanej we 
wniosku ilości węgla i ceny 2000,00 zł brutto  za tonę. 

4. Warunkiem nabycia węgla jest dokonanie zapłaty na wskazany rachunek bankowy. Po okazaniu 
potwierdzenia dokonaniu zapłaty za wskazaną ilość paliwa pracownik Urzędu Miejskiego   wystawi fakturę 
wnioskodawcy za sprzedaż węgla. 

5. Faktury vat są wydawane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, w pokoju nr 6b /parter/ 
w godzinach pracy Urzędu.   Wnioskodawca zobowiązany jest osobiście odebrać fakturę, a w przypadku braku 
możliwości osobistego odebrania faktury, upoważnić  na piśmie wskazaną przez siebie osobę podając dane 
identyfikacyjne w celu weryfikacji. 

6 Po odebraniu faktury za zakup węgla wnioskodawca udaje się do wskazanego miejsca redystrybucji węgla, 
o którym mowa w § 1, pkt 4 celem odbioru towaru. Faktury wystawiane są w 2 egzemplarzach, po jednej dla 
każdej ze stron. Węgiel wydawany jest  za okazaniem faktury, odbiór  węgla potwierdza się  złożeniem podpisu 
na fakturze, która pozostaje w punkcie dystrybucji. Węgiel może być  wydany upoważnionej przez 
wnioskodawcę osobie,  posiadającej upoważnienie  do odbioru. Oryginał upoważnienia dołącza się do faktury, 
potwierdzającej odbiór. 

7. Osoba uprawniona /wnioskodawca zobowiązana jest do odbioru zakupionego węgla z miejsca 
dystrybucji we własnym zakresie. 

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Kałuszyna 
 
 

Arkadiusz 
Marcin Czyżewski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 732BCCDD-D8D2-4B87-94F7-222214433ADC. Podpisany Strona 2



 
DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

  
Dane podpisywanego dokumentu 
Typ dokumentu Zarządzenie 
Numer dokumentu 64/2022 
Data dokumentu 2022-11-30 
Organ wydający Burmistrz Kałuszyna 
Przedmiot regulacji w sprawie: organizacji realizacji zadania zakupu  preferencyjnego  paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych z terenu miasta i gminy Kałuszyn. 
Identyfikator dokumentu 732BCCDD-D8D2-4B87-94F7-222214433ADC 
  
  
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych 
Podpis: 
Sygnatura Signature-996819737 
Numer seryjny 345016ED7A13B6EAEF12537B4F3E6B89E7705414 
Osoba podpisująca Arkadiusz Marcin Czyżewski 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 2022-11-30 12:57:00 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL  
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 732BCCDD-D8D2-4B87-94F7-222214433ADC. Podpisany Strona 3


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4

	Paragraf 2
	Paragraf 2 Ustęp 1
	Paragraf 2 Ustęp 2
	Paragraf 2 Ustęp 3
	Paragraf 2 Ustęp 4
	Paragraf 2 Ustęp 5

	Paragraf 3
	Paragraf 3 Ustęp 1
	Paragraf 3 Ustęp 2
	Paragraf 3 Ustęp 3

	Paragraf 4
	Paragraf 4 Ustęp 1
	Paragraf 4 Ustęp 2
	Paragraf 4 Ustęp 3
	Paragraf 4 Ustęp 4
	Paragraf 4 Ustęp 5
	Paragraf 4 Ustęp 7

	Paragraf 5


		2022-11-30T00:00:00+0100
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




