
           INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW – MIESZKAŃCOW GMINY KARLINO 

                  O TRYBIE DOKONANIA ZAKUPU WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ 

 

Uprawionym do zakupu węgla po cenie preferencyjnej jest mieszkaniec gminy Karlino, 

który spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, tj. otrzymał dodatek węglowy,                                       

dostał pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku lub spełnia wymogi określone                                           

w ww. ustawie dla otrzymania przedmiotowego dodatku.    

Gmina Karlino będzie sprzedawać węgiel zakupiony ze Spółki Skarbu Państwa                                                 

z potwierdzonym certyfikatem jego jakości za cenę nie wyższą niż 2.000,00 zł. brutto za jedną 

tonę (kwota może ulec zmniejszeniu po otrzymaniu szczegółowych informacji na temat 

miejsca jego odbioru przez Gminę – skalkulowane będą wówczas koszty jego transportu                             

z miejsca odbioru do miejsca sprzedaży w Karlinie, cena nie może obejmować kosztów 

transportu z miejsca składowania w Karlinie do gospodarstwa domowego). 

 

W celu dokonania zakupu należy złożyć wniosek o zakup węgla, którego wzór został 

określony przez Burmistrza Karlina na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października          

2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

 Do 31 grudnia 2022 r. – uprawnionemu mieszkańcowi gminy Karlino przysługuje 

maksymalnie zakup w ilości do 1.500,00 kg węgla po cenie preferencyjnej. 

 Od dnia 1 stycznia 2023 r. – uprawnionemu mieszkańcowi gminy Karlino przysługuje 

kolejny zakup w ilości do 1.500,00 kg węgla po cenie preferencyjnej.  

(W przypadku zakupu węgla do 1.500 kg w 2022 roku i chęci zakupu w 2023 roku kolejnej ilości 

do 1.500 kg. – wniosek należy złożyć po raz drugi, drugi wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 

od dnia 2 stycznia 2023 r.).  

Łączna ilość węgla zakupionego po cenie preferencyjnej nie może przekroczyć 3.000 kg                           

dla jednego gospodarstwa domowego.  

Przedmiotowy wniosek można pobrać ze strony BIP Karlino, strony internetowej tut. 

Urzędu lub pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie ul. Plac Jana Pawła II 6,                                   

pokój nr 4 lub 2. 

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu (adres jak powyżej), pokój nr 4 

(parter – pracownik pomoże go wypełnić) lub przesłać za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (szczegółowe dane w tym zakresie znajdują się w treści wniosku). 
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Po złożeniu, wniosek zostanie bezzwłocznie rozpatrzony przez Burmistrza Karlina                              

w zakresie możliwości zakupu węgla w cenie preferencyjnej, o czym zostaniecie Państwo 

powiadomieni – telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (dane obowiązkowe 

do podania w treści wniosku) przez uprawnionego pracownika tut. Urzędu tj., czy przysługuje 

uprawnienie do zakupu węgla po cenie preferencyjnej, czy też brak jest możliwości dokonania 

takiego zakupu z uwagi na niespełnienie warunków określonych w przepisach prawa. 

Wyjątkowo w przypadku braku telefonu lub adresu poczty elektronicznej – można uzyskać 

przedmiotową informację w siedzibie tut. Urzędu, pokój nr 4.    

                    

                  WAŻNE –  MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ POWYŻSZY WNIOSEK 

 

W przypadku pozytywnej weryfikacji należy dokonać zapłaty za zgłaszaną ilość, 

obliczoną według wzoru: 

Cena węgla (podana przez Gminę)  x (razy)  ilość węgla zgłoszona we wniosku = kwota do 

zapłaty. 

Wpłaty można dokonać osobiście w kasie Urzędu w godzinach od 08:00 do 13:00                        

lub wpłacić na konto tut. Urzędu – Bank PKO Bank Polski 40 1020 2791 0000 7202 0246 4451. 

Po dokonanej zapłacie należy z kwitem zapłaty (w przypadku wpłaty w kasie Urzędu)                                      

lub potwierdzeniem przelewu (w przypadku wpłaty na konto Urzędu) –  skierować się do 

pokoju numer 11 – celem otrzymania imiennej faktury, uprawniającej do odbioru węgla                                    

w punkcie jego wydawania (w przypadku wpłaty na konto można zgłosić się w pokoju nr 11                

w dniu następnym, po dokonanej wpłacie – bez potrzeby posiadania potwierdzenia przelewu, 

pracownik sam sprawdzi dokonanie zapłaty).     

 

                                                          WAŻNE 

O fakcie pozyskania węgla przez Gminę Karlino od Spółki Skarbu Państwa                                       

i rozpoczęciu jego sprzedaży – zostaniecie Państwo natychmiast powiadomieni.   

Wówczas zostanie określona cena jego sprzedaży i związana z tym możliwość dokonania 

zapłaty przez wnioskodawcę. 

Dotychczas tut. Gmina nie otrzymała informacji o możliwości jego odbioru z miejsca 

wskazanego przez Spółkę Skarbu Państwa, Spółka również nie dopełniła formalności natury 

prawnej w zakresie sprzedaży węgla tut. Gminie, pomimo licznych interwencji ze strony 

Burmistrza Karlina w tej sprawie.    
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Węgiel wydawany będzie w Karlinie w punkcie PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiorki 

Odpadów Komunalnych) ul. Kołobrzeska 4a w następujących dniach i godzinach: 

 poniedziałek – od 10:00 do 14:00; 

 środa – od 12:00 do 18:00; 

 sobota – od 8:00 – do 14:00. 

W tych godzinach należy zgłosić się w punkcie PSZOK i przedłożyć wystawioną w Urzędzie 

imienną fakturą potwierdzającą zakup węgla (otrzymaną w pokoju nr 11 Urzędu).                                           

Po odebraniu węgla należy pokwitować jego ilość w ewidencji prowadzonej przez pracownika 

PSZOK-u.  

W przypadku braku możliwości zapewnienia sobie transportu odebranego węgla                         

z miejsca  PSZOK do miejsca zamieszkania – można skorzystać z usługi transportowej, 

oferowanej przez potencjalnych przedsiębiorców z terenu gminy Karlino, o szczegółach w tym 

zakresie zostaniecie Państwo powiadomieni, po otrzymaniu węgla przez Gminę Karlino                       

od Spółki Skarbu Państwa. 

 

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu – pokój nr 4                                           

u pracownicy Urzędu Pani Joanny Zachażewskiej lub telefonicznie pod numerem                                      

(+48) 535 372 849 oraz u Sekretarza Gminy Karlino  pod numerem (+48)  668 442 913. 

 

Wszelkie uwagi, skargi i zażalenia w przedmiotowych sprawach można zgłaszać do 

Sekretarza Gminy, osobiście bądź telefonicznie (+48)  668 442 913 – w godzinach pracy Urzędu 

lub bezpośrednio do Burmistrza Karlina.  

 


