
Informacje dot. preferencyjnego zakupu paliwa dla gospodarstw domowych – 
2023 r. 

Wójt Gminy informuje, że od dnia 04.01.2023 r. do 15.04.2023 r. (lub wyczerpania 
asortymentu węgla), przyjmowane są wnioski na preferencyjny zakup paliwa.  

 
W celu zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach, należy złożyć wniosek: 
a)  w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Łambinowicach – pok. nr 1; 
b) tradycyjną przesyłką pocztową  
c) internetowo przez skrzynkę ePUAP (z podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem 

osobistym). 
 
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa może złożyć osoba: 

a) uprawniona do otrzymania dodatku węglowego (lub jedna osoba z jej gospodarstwa 
domowego), która nie zakupiła węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 
zł/tona 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 r.  

b) która nie otrzymała dodatku węglowego, ale ma prawo do jego otrzymania  
c) która prowadzi gospodarstwo domowe na terenie Gminy Łambinowice 
 

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wpłaty na poczet zakupu węgla na preferencyjnych 
warunkach.  

Wpłat można dokonywać w: 
1) kasie Urzędu Gminy Łambinowice – tylko gotówka w dniach wtorek i piątek  

w godzinach od 7.30 do 14.00; 
 

2) Banku Spółdzielczym w Łambinowicach na rachunek bankowy nr 85 8905 1010 2005 
0012 5413 0188 

 
3) przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Prudniku, oddział 

Łambinowice, nr 85 8905 1010 2005 0012 5413 0188 –w tym przypadku, wniosek proszę 
składać po 2 dniach od dokonania przelewu. 

 
W przypadku zakupu węgla w ilości: 

1) 0,5 T –  należy wpłacić –     900,00 zł;  
2)    1T   –  należy wpłacić –  1 800,00 zł; 
3) 1,5 T  – należy wpłacić –  2 700,00 zł; 
4)    2 T – należy wpłacić –  3 600,00 zł; 
5) 2,5 T – należy wpłacić –  4 500,00 zł; 
6)    3 T – należy wpłacić –  5 400,00 zł. 

 

Ilość oraz rodzaj węgla przeznaczonego do sprzedaży nie jest zależna od Gminy.  
Punkty sprzedaży: DOM-ROL Dorota Janocha – Łambinowice i Jasienica Dolna, ZTH „BOS” 

Bogdan Suchanek – Łambinowice, PHU „TUTA” Mariusz Taratuta – Łambinowice.  
O dostępności węgla oraz o możliwości jego odbioru, będziemy informować na stronie 

internetowej Gminy Łambinowice, tablicach ogłoszeń w sołectwach.  
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