
INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW                      Gmina Gdów 

Punkty obsługi mieszkańców w sprawie zakupu węgla na preferencyjnych warunkach 

 Biuro Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - budynek byłej Szkoły Podstawowej  
przy ul. Myślenickiej 2 (I piętro, wejście od strony północnej – parkingu, pokój nr 1) 

 Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Gdów (Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów – parter) 

INFORMACJA TELEFONICZNA : 12 288 81 51 

Informacja dla mieszkańców Gminy Gdów  
w sprawie zakupu węgla na preferencyjnych warunkach 

W związku z przystąpieniem Gminy Gdów do sprzedaży węgla na podstawie ustawy 
z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych przedstawiamy państwu poradnik jak prawidłowo 
przeprowadzić proces zakupu. 

Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach w Gminie Gdów skierowana jest do 
mieszkańców gminy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku 
węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  
o dodatku węglowym. 

 

OFERTA NA 1 OKRES SPRZEDAŻY DO 31 GRUDNIA 2022 r. 

PREFERENCYJNA CENA WĘGLA: 1850 ZŁ BRUTTO 
 

DOSTĘPNY SORTYMENT WĘGLA: ORZECH, EKOGROSZEK, KOSTKA 
 

- PROCES ZAKUPU WĘGLA W GMINIE GDÓW - 
 ZŁOŻENIE wniosku do Gminy (preferowany wzór wniosku dostępny w punktach 

przyjmujących wnioski, u sołtysów i na stronie internetowej : 
www.gdow.pl - w celu usprawnienia procedowania wniosku należy podać nr 
telefonu wnioskodawcy i/lub adres e-mail). 

 WERYFIKACJA WNIOSKU – po pozytywnej weryfikacji nastąpi kontakt ze 
strony Urzędu Gminy ze wskazaniem przyznanej ilości i rodzaju 
sortymentu węgla oraz należnej ceny za węgiel. 

 WNIOSKODAWCA niezwłocznie po otrzymaniu powyższej informacji powinien 
dokonać WPŁATY na podany numer konta za zakup węgla zgodnie  
z przekazaną informacją. WAŻNE !!! W tytule przelewu należy podać IMIĘ 
I NAZWISKO ORAZ ADRES WNIOSKODAWCY !!! 

Nr konta bankowego do wpłat za zakup węgla: 

63 8591 0007 0070 0100 1443 0263 

 Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie (do kilku dni roboczych) nastąpi 
PRZEKAZANIE danych wnioskodawcy do współpracującego składu węglowego 
na terenie gminy wraz z fakturą za zakup węgla. Następnie skład 
węgla skontaktuje się z wnioskodawcą w celu ustalenia terminu 
WYDANIA ZAKUPIONEGO WĘGLA oraz faktury zakupu. 


