
NABÓR WNIOSKÓW O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA 
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU  

GMINY MIEJSKIEJ PRUSZCZ GDAŃSKI 

 

Gmina Miejska Pruszcz Gdański, reprezentowana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, 

informuje, że od dnia 15 listopada 2022 r. rozpoczyna nabór wniosków o zakup preferencyjny 

węgla dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. 

 

Informacja wraz z wzorem wniosku dostępna jest na stronie internetowej pod adresem 

https://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykul/771/11444/nabor-wnioskow-o-zakup-preferencyjny-

wegla-dla-gospodarstw-domowych-z-terenu-gminy-miejskiej-pruszcz-gdanski  

 

Wzór wniosku dostępny jest również w siedzibie MOPS w Pruszczu Gdańskim, przy  

ul. Niepodległości 9,  83-000 Pruszcz Gdański. 

 

Wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Pruszczu 

Gdańskim, przy ul. Niepodległości 9,  83-000 Pruszcz Gdański, w następujących godzinach: 

poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30 w Dziale ds. Świadczeń Rodzinnych.  

 

Kto jest uprawniony do zakupu preferencyjnego węgla? 

Do dokonania zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie 

domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa  

w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). 

Artykuł 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stanowi, że dodatek 

węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, 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 lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku 

głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej 

ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy. 

  

Co należy zrobić, aby zakupić węgiel na warunkach preferencyjnych? 

Należy złożyć wniosek o zakup preferencyjny węgla, zaś po jego pozytywnej weryfikacji 

odebrać z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim zaświadczenie 

o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup węgla, a następnie z tym zaświadczeniem zgłosić 

się do punktu sprzedaży.  

Sprzedaż węgla będzie odbywała się na terenie hurtowni - Millenium Hurtownia Budowlana  

w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz 

Gdański. 

Szczegóły na temat terminu rozpoczęcia sprzedaży węgla będą dostępne na stronie internetowej 

https://bip.pruszcz-gdanski.pl – w zakładce „NASZE MIASTO” / „Sprzedaż węgla”.  

( https://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/771/sprzedaz-wegla ) 

  

Jaką ilość oraz jaką frakcję paliwa stałego można zakupić dla jednego gospodarstwa 

domowego? 

Na zasadach preferencyjnych można zakupić następujące rodzaje węgla: 

• Groszek 

https://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykul/771/11444/nabor-wnioskow-o-zakup-preferencyjny-wegla-dla-gospodarstw-domowych-z-terenu-gminy-miejskiej-pruszcz-gdanski
https://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykul/771/11444/nabor-wnioskow-o-zakup-preferencyjny-wegla-dla-gospodarstw-domowych-z-terenu-gminy-miejskiej-pruszcz-gdanski
https://sip.lex.pl/#/document/17506210?unitId=art(27(a))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17506210?unitId=art(27(g))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://bip.pruszcz-gdanski.pl/
https://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/771/sprzedaz-wegla


• Orzech 

w ilości odpowiednio: 

1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r. 

1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. (wniosek na 2023 roku będzie można złożyć po 1 

stycznia 2023). 

 

Gdzie można dokonać preferencyjnego zakupu węgla? 

Sprzedaż węgla będzie odbywała się na terenie hurtowni - Millenium Hurtownia Budowlana  

w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz 

Gdański. 

 

Jakie dokumenty i formalności są niezbędne do dokonania zakupu preferencyjnego węgla?  

Preferencyjnego zakupu węgla będzie można dokonać po złożeniu wniosku o zakup 

preferencyjny i odebraniu zaświadczenia o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup węgla, 

oraz po uzgodnieniu terminu odbioru w punkcie sprzedaży. Warunkiem dokonania zakupu jest 

dokonanie zapłaty za węgiel (na  miejscu w punkcie sprzedaży – odpowiednio gotówką lub 

kartą). 

 

W jakie dni i w jakich godzinach prowadzona będzie sprzedaż węgla? 

Sprzedaż węgla prowadzona będzie w punkcie sprzedaży w dniach od poniedziałku do piątku, 

w godzinach od 8:00 do 15:00.  

Szczegóły na temat terminu rozpoczęcia sprzedaży węgla będą dostępne na stronie internetowej 

https://bip.pruszcz-gdanski.pl – w zakładce „NASZE MIASTO” / „Sprzedaż węgla”.  

( https://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/771/sprzedaz-wegla ) 

  

Kto zapłaci za transport paliwa stałego? 

Za transport węgla z miejsca odbioru (ul. Generała Władysława Sikorskiego 2C, 83-000 

Pruszcz Gdański  - Millenium Hurtownia Budowlana) do miejsca zamieszkania zapłaci osoba, 

która złożyła wniosek o zakup preferencyjny węgla. Akceptowany będzie transport własny. 

Koszt transportu będzie można uzgodnić wcześniej w punkcie sprzedaży, przy czym koszt ten 

w obrębie Miasta Pruszcz Gdański nie powinien przekraczać 50 zł.  

Przy odbiorze zaświadczenia z MOPS w Pruszczu Gdańskim o pozytywnej weryfikacji 

wniosku o zakup węgla zostanie dołączona informacja co należy dalej zrobić, żeby odebrać 

węgiel (groszek, orzech) wraz z numerami telefonów. 

 

Jaka będzie cena sprzedaży 1 tony węgla? 

Sprzedaż węgla prowadzona będzie w cenie 2.000 zł brutto za 1 tonę. Cena ta nie obejmuje 

kosztu transportu. Punkt sprzedaży będzie świadczył usługę transportu na terenie Miasta 

Pruszcz Gdański. Koszt transportu na terenie miasta nie może przekraczać kwoty 50 zł brutto, 

i regulowany będzie na podstawie osobnego rozliczenia. 

 

POMOCNE PYTANIA I ODPOWIEDZI UMIESZCZONE NA STRONIE 

MINISTERSTWA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH. 

 

Kto będzie uprawniony do zakupu po preferencyjnej cenie i ile będzie można sprzedać tej 

osobie węgla w tej cenie?  

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, 

która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek 

gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach. 

https://bip.pruszcz-gdanski.pl/
https://bip.pruszcz-gdanski.pl/artykuly/771/sprzedaz-wegla


 

Ilości możliwe do zakupu w tych okresach zostały określone w rozporządzeniu Ministra 

Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej 

dla jednego gospodarstwa domowego i wynoszą: 

• 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r. 

• 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. 

  

Czy prawo do zakupu preferencyjnego będzie przysługiwało także tym, którzy nabyli 

wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG) ?  

Nie, nie będzie przysługiwało, chyba że gospodarstwo domowe nabyło po preferencyjnej 

cenie węgiel w mniejszej ilości niż przewidziana w rozporządzeniu Ministra Aktywów 

Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla 

jednego gospodarstwa domowego dla tego okresu. 

 

Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani 

żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 

2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (bez ewentualnych kosztów transportu) 

w ilości, co najmniej takiej jak określona w ww. rozporządzeniu. 

 

Kto zagwarantuje jakość węgla? Co ma zrobić gmina, jeśli na przykład będą problemy 

ze spalaniem lub awarie pieców.  

Węgiel jest dobrej jakości. Ten z importu pochodzi od sprawdzonych dostawców, ma 

odpowiednie certyfikaty, a jego jakość jest weryfikowana zarówno w kraju pochodzenia, jak 

i przy odbiorze w kraju. Nie ma więc możliwości, by były problemy z jego spalaniem. 

 

Do umowy między gminą a podmiotem wprowadzającym do obrotu dołącza się kopię 

najbardziej aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe paliwa 

stałego. Ewentualne reklamacje gmina może kierować do podmiotu wprowadzającego. 

Natomiast do gminy trafiać mogą ewentualne reklamacje gospodarstw domowych. 

  

Jakie frakcje będzie można zamówić do gminy? Czy będzie możliwość zamówienia frakcji 

"ekogroszek"?  

Frakcja ekogroszek zalicza się do sortymentu groszek. Szczegółowy zakres parametrów 

jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów będzie zależał od oferty podmiotów 

wprowadzających do obrotu. 

  

Czy groszek/orzech nadają się do pieców retortowych?  

To zależy od konkretnego modelu pieca. 

Dokumentacja techniczna ruchowa kotła określa rodzaj paliwa przeznaczonego do danego 

kotła. Trzeba pamiętać, że frakcja ekogroszek zalicza się do sortymentu groszek. 

  

Ustawa wskazuje, że gdy gospodarstwo domowe nie wystąpiło wcześniej o wypłatę dodatku 

węglowego, jest w nim mowa, że wówczas należy dokonać weryfikacji wniosku o zakup 

w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej 

ewidencji emisyjności budynków. W CEEB zaznacza się źródła zainstalowane 

i eksploatowane, a nie zaznacza się jakie jest główne źródło ogrzewania. Czy wobec tego, 

jeżeli w CEEB mieszkaniec ma zaznaczone dwa eksploatowane źródła ogrzewania to 

powinien we wniosku o preferencyjny zakup węgla zaznaczyć, które z dwóch źródeł 

ogrzewania jest główne?  



Weryfikacja powinna dotyczyć kryteriów, które byłby badane przy ustalaniu uprawnienia do 

dodatku węglowego, gdyż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, do dokonania zakupu preferencyjnego 

jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki 

uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2022 r. o dodatku węglowym. Gospodarstwo jest więc, co do zasady, obowiązane wskazać, 

które źródło ogrzewania jest źródłem głównym. 

  

Jaka dokładnie cena brutto będzie dla mieszkańców?  

Cena nie może wynosić więcej niż 2000 zł brutto/tonę. 

  

Czy podstawą zakupu węgla jest pozytywna decyzja w zakresie dodatku węglowego?  

Tak, taka jest zasada generalna. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba 

fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku 

węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym. Jednak w przypadku w którym osoba nie złożyła do tej pory takiego wniosku, wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności 

w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji 

emisyjności budynków (art. 8 ust. 2 ustawy). 

  

Czy gospodarstwa domowe, które złożyły deklarację CEEB lub jej korektę po 11 sierpnia 2022 

roku uprawnione są do zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach?  

Uprawnienie do zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest pochodną istnienia 

uprawnienia do dodatku węglowego. Do dodatku węglowego jest, co do zasady, uprawnione 

wyłącznie gospodarstwo domowe, które złożyło deklarację do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. 

  

Kotły na paliwo stałe typ „ekogroszek” dostosowane są do paliwa o frakcji 5-25 mm, 

natomiast w sprawozdaniu „Dystrybucja węgla” określona frakcja dla groszku to 8-30mm. 

Czy będzie możliwy zakup węgla o frakcji 8-25 mm?  

Podmioty wprowadzające do obrotu będą mieć w ofercie frakcję 5-25mm. 

  

Art. 12 ust. 2 projektu ustawy mówi o osobie w gospodarstwie domowym spełniającej warunki 

uprawniające do dodatku węglowego, która nie złożyła wniosku o wypłatę – wówczas wójt 

weryfikuje wniosek o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego 

źródła ciepła. Wójt dokonuje wpisu do CEEB? Czy CEEB zostanie do tego dostosowany?  

Weryfikacja powinna dotyczyć kryteriów, które byłby badane przy ustalaniu uprawnienia do 

dodatku węglowego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, do dokonania zakupu preferencyjnego jest 

uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające 

do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

o dodatku węglowym. 

  

Zgodnie z art. 12 ust. 3 zakup węgla dotyczy tylko mieszkańców gminy będących w rejestrze 

mieszkańców? Co z mieszkańcami nie zameldowanymi na terenie gminy, ale 

zamieszkującymi na stałe?  

Powołany przepis wskazuje jedynie, jakie informacje powinny być brane pod uwagę przy 

weryfikacji. Uprawnienie przysługuje osobom fizycznym w gospodarstwach domowych, które 

spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. 

  

Jaka powinna być data rozpatrywania wniosku o zakup węgla przez wójta? W jaki sposób ma 

się kończyć procedura weryfikacji wniosku? Wydanie zaświadczenia, decyzji, postanowienia?  



Wniosek powinien być rozpatrzony niezwłocznie. 

Ustawa nie określa terminu na rozpatrzenie wniosku o zakup. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom mieszkańców, zakłada się, że będą one rozpatrywane niezwłocznie. Ustawa nie 

przewiduje szczególnych regulacji w zakresie obowiązku wydania decyzji bądź postanowienia. 

  

Czy mieszkaniec będzie mógł zakupić mniej niż 1,5 tony paliwa stałego (np. jeden worek 

25 kg aby zweryfikować jakość węgla)?  

Tak. Ustawa nie określa minimalnej ilości węgla, o której zakup można wnioskować. 

Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że mieszkaniec powinien złożyć jeden wniosek na 

jeden okres wskazany w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 

2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego (a więc 

w sumie dwa wnioski). Jeżeli wniosek będzie dotyczył ilości węgla mniejszej niż 1,5 tony 

przypadającej na dany okres, nie będzie możliwość złożenia kolejnego wniosku na „pozostałą” 

część węgla z tego okresu. 

  

Czy kwota 2.000 zł brutto za tonę, o której mowa w oświadczeniu, o którym mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 6 ustawy, uwzględnia koszty transportu?  

Nie, dotyczy ona wyłącznie kosztów węgla. 

  
 


