
Instrukcja 

preferencyjnego 

zakupu węgla  

 

Złożyłeś/aś właśnie wniosek o zakup preferencyjny węgla. Twój udział w tym przedsięwzięciu 

możliwy jest dzięki przystąpieniu Gminy Dopiewo do zakupu paliwa stałego w ramach realizacji 

Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zapoznaj się z 

dalszymi krokami, które pozwolą Ci na dokonanie zakupu.  

1. Wniosek złożony ! – teraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, po uzyskaniu informacji o 

dostępności węgla dla Ciebie  poinformuje Cię o spełnieniu wymagań formalnych i o wynikach 

rozpatrzenia wniosku lub o konieczności złożenia korekt i dodatkowych wyjaśnień. Informację 

dostaniesz taką drogą, jaką wybierzesz jako najkorzystniejszą dla siebie (np. sms, telefon, mail). 

Informację będziemy wysyłać z numeru telefonu: 881 332 205 lub z adresu mailowego: 

ops@opsdopiewo.pl. Jeśli masz wątpliwości czy wiadomość, którą otrzymasz pochodzi ze 

sprawdzonego źródła, niezwłocznie skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej (tel. 61 814 

80 20, nr wewn. 16) celem potwierdzenia jej autentyczności.  

W wiadomości przesłanej od Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymasz informację o kwocie i numerze 

konta bankowego, na który będziesz musiał/a dokonać wpłaty liczonej jako iloczyn stawki za jedną tonę 

surowca razy ilość ton węgla o którą wnioskujesz. Stawka za jedną tonę nie będzie wyższa niż 2000 zł 

brutto.  

2. Teraz piłka jest po Twojej stronie ! – masz 7 dni kalendarzowych na wpłatę kwoty za zakup o 

który wnioskujesz na numer konta podany w wiadomości z Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Dopiewie. Warunkiem dalszego procedowania Twojego wniosku jest terminowa wpłata.  

3. Zapłaciłeś/aś ? – Świetnie ! – Twoja wpłata trafi na rachunek Gminy Dopiewo. Pracownik 

Urzędu Gminy Dopiewo niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty wystawi dla Ciebie Fakturę za 

dokonany zakup i Dokument odbiorowy węgla. Po wystawieniu tych dokumentów Pracownik 

Urzędu Gminy zaprosi Cię telefonicznie (61 890 63 90) lub mailowo po ich odbiór do Urzędu 

Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c.  

4. Masz już dokumenty ? – został już ostatni krok … - skontaktuj się z firmą, która w imieniu 

Gminy Dopiewo pośredniczy w sprzedaży węgla. Możesz udać się osobiście do siedziby firmy 

Transstone w Konarzewie, ul. Kościelna 96 lub zadzwonić (tel. 668 152 967) i umówić się na 

sposób dostawy surowca, o który wnioskowałeś/aś. Uwaga – wyraźnie poinformuj 

przedstawiciela firmy, że kupujesz węgiel na preferencyjnych warunkach od Gminy Dopiewo 

! 

Możesz odebrać węgiel swoim środkiem transportu (jeśli takim dysponujesz) lub odpłatnie skorzystać 

z oferty firmy Transstone, w zakresie transportu surowca pod wskazany przez Ciebie adres.  

MIEJSCOWOŚĆ CENA ZA KURS (niezależnie od tonażu) 

KONARZEWO 60 zł brutto 

TRZCIELIN 60 zł brutto 

JOANKA 70 zł brutto 

PODGAJ 70 zł brutto 

LISÓWKI 80 zł brutto 
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GLINKI 80 zł brutto 

DOPIEWIEC 90 zł brutto 

DOPIEWO 90 zł brutto 

PALĘDZIE 100 zł brutto 

GOŁUSKI 100 zł brutto 

ZBOROWO 110 zł brutto 

SKÓRZEWO 130 zł brutto 

DĄBROWA 130 zł brutto 

ZAKRZEWO 130 zł brutto 

WIĘCKOWICE 130 zł brutto 

POKRZYWNICA 130 zł brutto 

DĄBRÓWKA 130 zł brutto 

PODŁOZINY 70 zł brutto 

ŻARNOWIEC 80 zł brutto 

FIAŁKOWO 110 zł brutto 

DRWĘSA 130 zł brutto 

 

5. Termin umówiony ? – oczekuj na dostawę ! – przedstawiciel firmy pośredniczącej dostarczy 

do Ciebie surowiec, o który wnioskowałeś/aś (chyba że skorzystałeś/aś z możliwości odbioru 

osobistego). Przy odbiorze towaru, prosimy przedstawić pracownikowi firmy Transstone 

Dokument odbiorowy węgla. Pracownik poprosi Cię o podpisanie znajdującego się na nim 

poświadczenia dokonania odbioru towaru i zabierze od Ciebie ten dokument. Później poprzez 

pracownika firmy trafi on do Urzędu Gminy Dopiewo, celem dokonania rozliczenia Twojej 

transakcji.  

To już koniec Twojej drogi do preferencyjnego zakupu węgla … Mamy nadzieję, że ta instrukcja 

ułatwiła Ci dojście do celu. 

 

UWAGA – jeśli wnioskowałeś/aś o zakup preferencyjny węgla, także w drugiej transzy na rok 2023 

to odezwij się do nas po 1 stycznia (ale nie później niż do 31 marca). Zadzwoń pod nr 61 890 63 90 

lub napisz na adres: wegiel@dopiewo.pl. Informacja od Ciebie pozwoli nam na ponowienie 

procedury dla drugiej Transzy dostawy węgla do Ciebie. W dogodny dla siebie sposób otrzymasz 

informację o kwocie i numerze konta aby opłacić drugą transzę zakupu. Pozostałe kroki opisane 

wyżej o numerach od 2 do 5 będą się powtarzać.  

 

 

mailto:wegiel@dopiewo.pl

