
Szanowni Mieszkańcy Gminy Dobryszyce 

  

Z dniem 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). Gmina 

Dobryszyce ogłosiła w Biuletynie Informacji Publicznej, iż przystępuje do zakupu 

preferencyjnego węgla dla mieszkańców Gminy (zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy).  

W chwili obecnej czekamy na link aktywacyjny do strony www.cieplo.gov.pl oraz przydzielenie 

podmiotu ( jednej z 6 wyznaczonych Spółek Skarbu Państwa ), od którego Gmina będzie mogła 

zakupić węgiel.   

Po ustaleniu dostępnego asortymentu (frakcji węgla) udostępnimy Państwu wnioski o zakup 

węgla, które trzeba będzie wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy w Dobryszycach.  

  

Kto będzie mógł 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 Dobryszyce;  

▪ gospodarstwo domowe w skład którego wchodzi wnioskodawca jest uprawnione do 

otrzymania dodatku węglowego;  

▪ żaden członek gospodarstwa domowego nie dokonywał 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 (w tym w sklepie PGG).  

  

Ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 

preferencyjnego wynosi:  

1) 1500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.;  

2) 1500 kg - od dnia 1 stycznia 2022 r.  

  

Wyżej cytowaną ustawą wprowadzono także zmiany w dotychczasowych zasadach 

przyznawania dodatku węglowego.  

Od 3 listopada 2022 r. dodatek węglowy przysługuje także gospodarstwom domowym 

zamieszkującym pod tym samym adresem w odrębnych lokalach, którego źródłem 

ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania.  

Przyznanie dodatku węglowego gospodarstwu domowemu, któremu przyznanie takiego 

dodatku na dotychczasowych przepisach nie było możliwe – poprzedzone będzie 

przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego, z którego zostanie sporządzona notatka 

służbowa.  

Gospodarstwa domowe, których uprzednio złożone wnioski rozpatrzone zostały negatywnie, 

a obecnie kwalifikuje się do otrzymania dodatku węglowego, uprawnione są do ponownego 

złożenia wniosku o dodatek węglowy.  

  

Pragnę Państwa zapewnić, iż dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej zaopatrzyć 

naszych mieszkańców w niezbędny węgiel.  

  
Wójt Gminy Dobryszyce 

  
(-) Małgorzata Dzwonek 
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