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Osoby spełniające kryteria zakupu węgla na preferencyjnych warunkach będą mogły nabyć węgiel z wydobycia w kopalni
Bogdanka, o sortymencie groszek, w cenie 1800 zł brutto za tonę. Wnioski od dnia 7 do 30 listopada 2022 można składać w
Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęcznej.
Zorganizowana przez Gminę Łęczna sprzedaż będzie odbywała się za pośrednictwem spółki PGKiM Łęczna sp. z o.o. na placu Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w m. Stara Wieś-Stasin.
Kto może złożyć wniosek o preferencyjny zakup węgla?
Wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla, spełniająca
następujące warunki:
gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Łęczna
jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł
Jakie informacje trzeba zawrzeć we wniosku?
imię i nazwisko,
adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu odbioru węgla,
stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku).
Wniosek musi zostać własnoręcznie podpisany. Wszelkie braki danych wydłużą procedurę zakupu.
Wniosek możesz:
złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, pl. Kościuszki 5
złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Jaśminowa 4
przesłać przez ePUAP
przesłać korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Łęcznej, pl. Kościuszki 5
Wniosku nie można złożyć telefonicznie!
Z wnioskodawcami spełniającymi kryteria zakupu preferencyjnego skontaktuje się pracownik PGKiM w celu umówienia terminu odbioru węgla.
Opłaty:
Wniosek złożysz bezpłatnie.
Koszt węgla to 1800 zł brutto za tonę. W roku 2022 nabyć można 1,5 tony. Płatności dokunujesz na miejscu po umówieniu odbioru
węgla.
Odbiór przez pełnomocnika:
Jeśli nie odbierasz węgla osobiście musisz pisemnie upoważnić osobę odbierającą. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
(możliwość opłacenia pełnomocnictwa w urzędzie) Kosztu tego nie poniesiesz jeśli odbierającym jest bliska Ci osoba np. współmałżonek,
wstępni np. rodzice, zstępni np. dzieci.
Dowóz:
Spółka PGKiM nie świadczy usługi dowozu zakupionego towaru.
Osoby, które nie są w stanie we własnym zakresie zorganizować odbioru węgla mogą skorzystać z usług dowolnej firmy przewozej.
Można też skorzystać z firm, które zaoferowały komercyjną pomoc (czekamy na kolejne zgłoszenia innych przedsiębiorstw)
1. Signum - Ciechanki 31, 21-013 Puchaczów. Tel. 663 594 706
2. Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna Pod Dobrym Adresem, Staszica 9, 21-010 Łęczna (maksymalnie 1 tona) Tel. 515 850 131
Formularze dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łęcznej, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz do pobrania z załącznika
poniżej.

Do pobrania
wniosek o preferencyjny zakup węgla
Wzór pełnomocnictwa - jeśli węgla nie odbieramy osobiście

