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INFORMATOR 

ZAKUP WĘGLA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH OD GMINY CHOJNICE 

 

Co zrobić, jeśli chcesz kupić na preferencyjnych zasadach węgiel od Gminy Chojnice? Możesz złożyć 

wniosek. Sprawdź jak to zrobić. 

Kto i kiedy może złożyć wniosek? 

• wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz 

którego dokonywany jest zakup węgla, 

• gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Chojnice, 

• jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, 

• nie dokonała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 

zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 3 ton 

w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku. 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych (Dz. U z 2022 r. poz. 2236). 

Szacowanie ilości węgla 

Na przełomie października i listopada Urząd Gminy w Chojnicach prosił o zgłaszanie zapotrzebowania 

na węgiel w celu ustalenia ilości i sortymentu zamawianego węgla. Należy podkreślić, że procedura 

szacowania nie ma związku ze złożeniem wniosku. Zatem każdy, kto chce nabyć węgiel na 

preferencyjnych warunkach musi złożyć wniosek, bez względu na to, czy zgłosił zapotrzebowanie               

w czasie szacowania, czy też nie. 

Wymagane dokumenty 

• Wniosek opracowany przez Gminę Chojnice. Dostępny do pobrania na stronie 

gminachojnice.pl 

Jeśli składając wniosek nie podasz wymaganych informacji lub wniosku nie podpiszesz zostaniesz 

wezwany(a) do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu. 

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem 

kwalifikowanym, profilu zaufanego lub podpisu osobistego 

Kto rozpatruje wnioski: 

Wnioski rozpatruje w imieniu Wójta -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach  

ul. 31 Stycznia 56a 

89-600 Chojnice 
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Sposób dostarczenia dokumentów 

Wniosek możesz: 

• przesłać pocztą elektroniczną na adres: gops@gminachojnice.com.pl (nie zapomnij podpisać 

załącznika z wnioskiem za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, 

podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną; 

• przekazać profilem zaufanym; 

• przekazać przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) – /GOPS_Chojnice/SkrytkaESP 

• przesłać listownie na adres: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach 

ul. 31 Stycznia 56a 

89-600 Chojnice, 

• złożyć osobiście w GOPS w pok. nr 4 (parter) przy ul. 31 Stycznia 56a w Chojnicach 

WNIOSKU NIE MOŻNA ZŁOŻYĆ TELEFONICZNIE. 

UWAGA! 

Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe. W takim 

przypadku zostaniesz wezwany(a) do ponownego złożenia wniosku wraz z odpowiednim rodzajem 

podpisu elektronicznego. 

Termin realizacji 

Niezwłocznie 

Opłaty 

Wniosek złożysz bezpłatnie. 

Koszt węgla to 2.000,00 zł brutto za tonę. 

Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu. Kosztu tego nie poniesiesz, jeśli zdecydujesz się na 

samodzielny odbiór węgla ze składu lub jednorazowo zamówisz 1,5 t. 

UWAGA!  

Jeśli decydujesz się samodzielnie odebrać węgiel musisz zapewnić sobie środek transportu na który 

zmieści się całe Twoje zamówienie. 

Odbiór węgla w częściach. 

Minimalna ilość węgla, którą można kupić na preferencyjnych warunkach to 0,5 tony.   

Co po złożeniu wniosku? 

Jeśli to będzie możliwe, Twój wniosek zostanie rozpatrzony zaraz po jego złożeniu lub w innym 

przypadku zostaniesz poinformowany o jego rozpatrzeniu telefonicznie. 
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Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymasz dokument poświadczający Twoje prawo do zakupu 

węgla na preferencyjnych warunkach w jednym z wyznaczonych składów. 

 

Jakie czynności podejmiemy w celu rozpatrzenia wniosku: 

• Sprawdzimy czy otrzymałeś dodatek węglowy 

• Jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatek węglowy, sprawdzimy czy spełniasz warunki, aby go 

otrzymać w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której zgłosiłeś swoje źródło 

ogrzewania gospodarstwa domowego. 

Jeśli we wniosku będą błędy, wezwiemy Cię do ich poprawienia. 

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje Ci prawo do zakupu preferencyjnego węgla 

wyślemy Ci stosowną informację mailem, na skrytkę podawczą lub listownie – w zależności od 

sposobu wniesienia przez Ciebie wniosku. 

Kolejnym krokiem jest dokonanie zapłaty za zakupiony węgiel. Jeśli zapłaty dokonasz w Kasie Urzędu 

Gminy w Chojnicach (pok. 210), otrzymasz od razu fakturę. 

Jeśli płatności dokonasz za pośrednictwem przelewu na rachunek bankowy Gminy Chojnice o 

numerze: 91 1020 2791 0000 7502 0345 6860 fakturę odbierzesz w sposób, który wybrałeś w czasie 

składania wniosku. 

Limit ilości węgla. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz kupić na preferencyjnych warunkach węgiel w ilości: 

- do końca 2022 roku – 1,5 t; 

- od 1 stycznia do  30 kwietnia 2023 roku – 1,5 t. 

Jak możesz zapłacić? 

• gotówką lub kartą w Kasie Urzędu Gminy w Chojnicach (pok. 210) 

• przelewem na konto: 91 1020 2791 0000 7502 0345 6860  w Banku PKO BP (w tytule 

przelewu należy podać numer otrzymanego w GOPS dokumentu uprawniającego do 

odbioru węgla) 

 

Jak odebrać węgiel? 

Aby odebrać węgiel musisz wybrać jeden ze składów, które dystrybuują węgiel sprzedawany przez 

Gminę Chojnice, a są to: 

LP. NAZWA I ADRES SKŁADU KONTAKT 

1. FARMA Wytwórnia Pasz i Koncentratów 
Jerzy Wirkus 
ul. Dworcowa 105 
Silno 
 

tel. 509586394 
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2. Transport Ciężarowy Jarosław Krieger 
ul. Willowa 10 
Nowa Cerkiew 
 

tel. 523961905 
tel. 502551934 
tel. 506195285 

3. Centrum Zaopatrzenia Budownictwa CEZAR Sp. z o.o. 
ul. Subisława  23 
Chojnice 

tel. 515373989 

4. P.P.H.U. Karma 
ul. Towarowa 17 
Chojnice 

tel. 523971144 

5 . PHU CARBON 
ul. Drzymały 14 
Chojnice 

tel. 609089274 

6. Kapost 
ul. Towarowa 20 
Chojnice 

tel. 523972026 
tel. 604998324 

7. PUH AGA 
ul. Drzymały 14 
Chojnice 

tel. 523962860 
tel. 515104950 

8 .  Transmar 
ul. Ludowa 28 
Chojnice 

tel. 523971251 
tel. 662097966 

9. FHU Giersz 
ul. Towarowa 17 
Chojnice 

tel. 880046572 

 

Przed odbiorem węgla musisz okazać: 

- dokument poświadczający Twoje prawo do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach (zostanie 

zatrzymany przez pracownika składu węgla) 

- fakturę – do wglądu. 

Kontakt  

Telefon kontaktowy: 

52 88 01 303 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00) 


