K U R E N D A
Mieszkańców Gminy Kleszczów prosimy o pilne zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel
kamienny, który chcieliby zakupić na preferencyjnych zasadach, podanych w przygotowanej
przez Rząd RP ustawie uchwalonej przez Sejm i skierowanej do dalszych prac w Senacie RP.
Preferencyjne warunki oznaczają zakup węgla za pośrednictwem Gminy w cenie
określonej w projekcie ustawy tj. nie więcej niż 2 tys. zł brutto. W tę cenę nie został wliczony
koszt transportu węgla z miejsca jego składowania na terenie gminy do gospodarstwa
domowego.
Projekt ustawy przewiduje, że do preferencyjnego zakupu są uprawnione
gospodarstwa domowe, które nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 po
cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę.
Zgodnie z projektem ustawy Minister Aktywów Państwowych określi ilość paliwa jaką
jedno gospodarstwo domowe będzie miało prawo zakupić po preferencyjnej cenie. Zgodnie z
uchwaloną przez Sejm ustawą zakup węgla będzie podzielony na dwie transze. Termin zakupu
pierwszej transzy mija 31 grudnia br., a termin drugiej transzy rozpocznie się po 1 stycznia
2023 r.
W piśmie przesłanym z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zawarta jest prośba o pilne
przedstawienie informacji o „zakresie liczby gospodarstw domowych zainteresowanych
zakupem węgla na preferencyjnych warunkach”. Informacje te są zbierane w celu
usprawnienia procesu dostaw i dystrybucji węgla dla mieszkańców województwa łódzkiego.
Trzeba zaznaczyć, że jest to rozwiązanie kierowane do tych mieszkańców, którzy są
uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego poprzez wcześniejsze zgłoszenie w Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków używania jako źródła ciepła w swoim gospodarstwie kotła
zasilanego węglem.
Prosimy mieszkańców Gminy Kleszczów, spełniających powyższy warunek, o pilne
zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny podając sortyment węgla tj.: miał, groszek,
orzech, kostka. Informacje te będą przyjmowane do dnia 25 października tj. do wtorku do
godz. 16.
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres: wegiel@kleszczow.pl lub
telefonicznie pod numerami telefonów:
• 44 731 66 59 lub,
• 44 731 66 52 lub,
• 44 731 66 68 lub,
• 44 731 66 88 lub,
• 44 731 66 22.
Zbiorcza informacja o łącznym zapotrzebowaniu na węgiel kamienny, zgłoszonym
przez gospodarstwa domowe z terenu Gminy Kleszczów, zostanie następnie przekazana do
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Gmina Kleszczów chce uczestniczyć w dostarczaniu węgla do swoich mieszkańców na
warunkach określonych w ww. ustawie.
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