
Komunikat w sprawie dystrybucji węgla 

kamiennego w gminie Aleksandrów – 

składanie wniosków 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 3.11.2022 roku Ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r., poz. 2236 z póżn.zm.) informuję, iż nadal możliwe 

jest złożenie Wniosku o preferencyjny zakup węgla w Urzędzie Gminy Aleksandrów lub za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn.zm.). 

Termin składania wniosków ze względu na konieczność złożenia ostatecznego 

zamówienia do Polskiej Grupy Górniczej S.A. z siedzibą w Katowicach wyznaczony został na 

dzień 31 stycznia 2023 roku.  

Zaktualizowany wzór wniosku będzie dostępny na stronie internetowej UG Aleksandrów, w 

Urzędzie Gminy Aleksandrów oraz u sołtysów poszczególnych sołectw. Wnioski złożone na 

poprzednich wersjach formularza będą akceptowalne, pod warunkiem spełnienia wymogów 

ustawowych. 

Prosimy osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem paliwa stałego (węgla) o jak 

najszybsze składanie w/w wniosków. Pozwoli to na odpowiednie zaplanowanie działań 

w zakresie dystrybucji węgla na terenie gminy. 

Zakup preferencyjny węgla w cenie 1900zł za tonę przysługuje: 

- gospodarstwom, którym przysługuje dodatek węglowy, 

- gospodarstwom, które w deklaracji CEEB jako główne źródło ciepła wskazały paliwo 

stałe (węgiel). 

 
Jednocześnie przypominamy, iż Gmina Aleksandrów podpisała umowę na realizację 

dystrybucji węgla z dwoma podmiotami:  z Firmą Handlowo-Usługową Karol Larecki, Aleksandrów 

44A, 26-337 Aleksandrów oraz P.H.U. "AD-MAR" Adam Hejmanowski  z siedzibą w Rożenek 5B, 

26-337 Aleksandrów. 

W ramach realizacji usługi obaj przedsiębiorcy zobowiązali się dostarczyć luzem węgiel pod wskazany 

we wniosku o preferencyjny zakup węgla  adres. 

Zmiany w zakresie ilości węgla kamiennego na który złożono już wnioski można 

zgłaszać w Urzędzie Gminy Aleksandrów  osobiście lub telefonicznie pod nr 44 756 00 27 

wew. 56, a także drogą mailową na skrzynkę ug@gmina-aleksandrow.pl 

Prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym osobom. 
 

   Z poważaniem 

 

/-/ Paweł Mamrot 
       Wójt Gminy Aleksandrów 
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