Regulamin preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Rozdział I
Podstawy prawne
§1
1. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236)
2. Rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1
Rozdział II
Postanowienia ogólne
§2
Regulamin określa zasady zakupu preferencyjnego paliwa stałego oraz jego sprzedaży, w tym przede
wszystkim:
1. tryb składania wniosku o zakup preferencyjny,
2. tryb rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny,
3. tryb wniesienia opłaty za paliwo stałe,
4. tryb odbioru paliwa stałego.
Rozdział III
Słownik pojęć
§3
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 27 października 2022 r o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 2236),
2) Zakupie preferencyjnym - rozumie się przez to zakup paliwa stałego przez osoby fizyczne
w gospodarstwie domowym na zasadach określonych w ustawie,
3) Wnioskodawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną w gospodarstwie domowym zlokalizowanym
w granicach administracyjnych Miasta Pabianice i prowadzonym przez:
a) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
albo
b) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
4) Wniosku – rozumie się przez to wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez osobę uprawnioną.
Rozdział IV
Tryb składania wniosku o zakup preferencyjny
§4
1. Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia opublikowanego na stronie Urzędu Miejskiego w
Pabianicach – www.um.pabianice.pl
2. Wnioski należy w formie pisemnej składać do Urzędu Miejskiego w Pabianicach:
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

1) w formie papierowej – do Referatu Programów Priorytetowych Wydziału Inwestycji Miejskich ul. św. Jana 4, 95-200 Pabianice (zwanego dalej „Referatem”) lub
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
Wnioski należy składać na formularzu, obowiązującym na dzień składania wniosku, którego wzór
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Wniosek składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym jest mowa w ust. 1.
Wniosek złożony poza ogłoszonym terminem zostaje odrzucony, o czym Wnioskodawca jest
informowany w formie pisemnej.
Korespondencja z Wnioskodawcą prowadzona jest w formie pisemnej, przekazywanej z właściwego
Referatu.
Wnioskodawca może złożyć wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w ilości:
1) do 1,5 tony w terminie do dnia 31.12.2022 r.
2) do 1,5 tony w terminie od dnia 01.01.2023 r.
W celu usprawnienia procesu sprzedaży i dystrybucji paliwa stałego w terminie określonym w ust. 7 pkt.
1) w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski, które będą obejmowały wnioski zakupu
preferencyjnego jednego rodzaju paliwa i w ilości nie mniejszej niż 500 kg paliwa stałego.
Rozdział V
Tryb rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

§5
Rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu kompletnego
wniosku do Referatu.
Etapy rozpatrywania wniosku:
1) zarejestrowanie wniosku,
2) ocena wniosku pod względem formalnym,
3) uzupełnienie przez Wnioskodawcę brakujących informacji i/albo dokumentów, wymaganych na
etapie oceny wniosku,
4) ponowna ocena wniosku po jego uzupełnieniu,
5) zawiadomienie o zatwierdzeniu wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.
Wezwanie Wnioskodawcy przez Referat do uzupełnienia brakujących informacji i/albo dokumentów lub
wyjaśnień może wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, o czas wykonania tych
czynności.
W celu usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przewiduje się możliwość
kontaktu Referatu z Wnioskodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Ocena wniosku na podstawie kryteriów ma postać „0-1” tzn. „TAK – NIE”.
W ramach oceny możliwe jest wezwanie Wnioskodawcy, w formie pisemnej do uzupełnienia brakujących
informacji lub dokumentów, wymaganych na etapie oceny wniosku lub złożenia wyjaśnień.
Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia korekty wniosku, uzupełnienia brakujących informacji lub
dokumentów lub złożenia wyjaśnień, zgodnie z wezwaniem Referatu, w terminie 5 dni roboczych
liczonych od następnego dnia po dniu powiadomienia Wnioskodawcy o konieczności uzupełnienia
wniosku.
Po dokonaniu korekty/uzupełnienia złożonej dokumentacji przez Wnioskodawcę następuje ponowna
ocena wniosku.
Zawiadomienie o możliwości dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego jest wystawiane w
odniesieniu dla wniosków, które zostały ocenione pozytywnie.
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Rozdział VI
Odrzucenie wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego
§6
1. Wniosek o zakup preferencyjny podlega odrzuceniu, jeżeli:
1) niespełnione jest którekolwiek z kryteriów oceny,
2) Wnioskodawca pomimo wezwania nie uzupełnił wskazanych w wezwaniu dokumentów lub informacji
lub nie złożył wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie,
3) Wnioskodawca złożył wyjaśnienia niekompletne, niepozwalające na stwierdzenie, że kryteria zostały
spełnione.
2. O odrzuceniu wniosku Wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
Rozdział VII
Wniesienie zapłaty za paliwo stałe
§7
1. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny wniosku, Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść wskazaną
w zawiadomieniu wysokość opłaty za paliwo stałe:
1) przelewem na wskazany w zawiadomieniu numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego
w Pabianicach
lub
2) gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16.
2. Dostawa paliwa stałego dokonywana przez Miasto Pabianice na podstawie ustawy dokumentowana
będzie fakturą VAT.
3. Po uregulowaniu należności:
1) przelewem - Wnioskodawca otrzyma we Referacie potwierdzenie dokonania opłaty, uprawniające do
odbioru paliwa,
2) gotówką - Wnioskodawca otrzyma w kasie Urzędu Miejskiego potwierdzenie dokonania opłaty,
uprawniające do odbioru paliwa.
Rozdział VIII
Odbiór paliwa stałego

1.
2.
3.
4.
5.

6.

§8
Zgodnie z art. 5 ust 5 pkt. 3 ustawy Miasto Pabianice prowadzi dystrybucję w ramach zakupu
preferencyjnego za pośrednictwem Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pabianicach.
Wnioskodawca, który otrzymał potwierdzenie na podstawie § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu jest
uprawniony do odbioru paliwa stałego na zasadach określonych poniżej.
Punktem odbioru paliwa stałego jest plac składowy należącej do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w Pabianicach Ciepłowni Miejskiej „Konstantynowska”, 95-200 Pabianice, ul. Konstantynowska 62.
Referat przesyła do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pabianicach na adres poczty elektronicznej
zec@zec.pabianice.pl aktualny raport codzienny osób uprawnionych do odbioru paliwa stałego.
Osoba wyznaczona ze strony spółki do obsługi sprzedaży paliwa stałego, w terminie do 3 dni od
otrzymania ze strony Referatu raportu, o którym mowa w ust. 4 kontaktuje się z uprawnionym
Wnioskodawcą w celu umówienia terminu odbioru paliwa stałego i zamówionej ilości paliwa stałego.
Dopuszcza się możliwość wydłużenia 3-dniowego terminu na kontakt z uprawnionym Wnioskodawcą,
o którym mowa w ust. 5, w sytuacji braku dostępności paliwa stałego na placu.
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7. Zapewnienie i organizacja transportu paliwa stałego do gospodarstwa domowego leży po stronie
uprawnionego Wnioskodawcy. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pabianicach nie pośredniczy
w organizacji transportu paliwa stałego.
8. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pabianicach przesyła do Referatu tygodniowy raport odbioru
węgla.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§9
1. Złożenie wniosku przez Wnioskodawcę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz dokumentów
w nim wymienionych.
2. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Referat o każdej zmianie danych
adresowych, pod rygorem uznania skutecznego doręczenia korespondencji przez Referat przesłanej na
dotychczas znany Referatowi adres Wnioskodawcy.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Regulaminu załatwiane będą
w pierwszej kolejności polubownie, a następnie zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego przez sąd
właściwy dla siedziby Miasta Pabianice.

Załącznik:
1. Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.
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