
Instrukcja zakupu węgla w cenie do 2000 zł/tona 
 

Kto może kupić węgiel? 

 

Kupić węgiel może tylko jedna osoba z Twojego gospodarstwa domowego. 

Możesz kupić węgiel po cenie do 2000 zł jeśli: 

- ktoś z Twojego gospodarstwa domowego otrzymał dodatek węglowy albo 

- nie otrzymał dodatku węglowego, ale ma prawo do jego otrzymania.  

 

Ile węgla można kupić? 

 

Węgiel możesz kupić dwa razy, w dwóch okresach: 

- jeden raz do 1,5 tony w okresie do 31 grudnia 2022 r. 

- jeden raz do 1,5 tony w okresie od 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r.  

Łącznie możesz kupić maksymalnie 3 tony węgla. 

 

Co trzeba zrobić, żeby kupić węgiel? 

 

Złóż do Burmistrza Niemodlina wniosek o zakup węgla wraz z informacją 

RODO (druk dostępny tutaj lub w biurze nr 46 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie 

(dalej „Urząd”). Jeśli będziesz uprawniony do kupna węgla, urzędnik wpisze Cię na 

listę. O wpisie dowiaduj się w Urzędzie - zadzwoń pod nr 77 4025181 lub 774025182 

albo pójdź do biura nr 46 lub 45. Potem w kasie Urzędu zapłać za węgiel. Dwa dni po 

zapłacie udaj się z dowodem zapłaty i dowodem osobistym do składu węgla. Jeśli nie 

będzie osobiście odbierać węgla, daj odbierającemu upoważnienie (druk tutaj lub w 

biurze nr 46 Urzędu). Adres składu będzie wywieszony w kasie Urzędu. Ze składu 

odbierz węgiel swoim transportem lub zapłać tam za transport. Odbiór węgla zależy 

od kolejności przybycia do składu węgla. 

 

Kiedy złożyć wniosek? 

 

Wniosek o zakup węgla w pierwszym okresie złóż do 31 grudnia 2022 r.  

Wniosek o zakup w drugim okresie złóż  po 1 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2023 

roku. 

 

Jak złożyć wniosek? 

 

Wniosek złóż pisemnie z podpisem odręcznym do Urzędu Miejskiego,  

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin lub internetowo przez 

skrzynkę Epuap (z podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem 

osobistym). 

 

Gdzie dowiesz się więcej na ten temat? 

 

W biurach nr 45 i 46 Urzędu Miejskiego lub dzwoniąc na numer 77 4025181 

lub 774025182. 

 

Przyjmij do wiadomości:  

 

Burmistrz nie ma wpływu na jakość węgla, który kupisz na podstawie wniosku. 

Po odbiorze zakupionego węgla ze składu, reklamacje nie będą 

uwzględniane. 
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