
 

Procedura dystrybucji węgla w cenie preferencyjnej 
dla mieszkańców Gminy Janowice Wielkie 

 
1. Mieszkaniec Gminy wpłaca kwotę za węgiel na rachunek bankowy w PKO BP:                                       

50 1020 1462 0000 7102 0409 6681, odbiorca: PPHU HINO Sp. z o.o, ul. Hebanowa 7, 86-
005 Białe Błota. 
a) za 500 kg: 1100 zł        b) za 750 kg: 1650 zł         c) za 1000 kg: 2200 zł       d) za 1500 kg: 3300 zł 
Cena węgla wynika z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego dla gospodarstw domowych (do 2200 zł brutto za tonę bez uwzględnienia transportu). 
 

2. W tytule przelewu, mieszkaniec Gminy obowiązkowo podaje: 
a) imię i nazwisko (zgodne z tym, na kogo wydano zaświadczenie z GOPS) 
b) adres zamieszkania 
c) nr telefonu (brak telefonu uniemożliwi kontakt!) 
d) ilość zamawianego węgla ( maksymalnie 1500 kg do 31.12.2022 r.) 
e) rodzaj zamawianego węgla (eko-groszek, groszek, orzech, kostka) 
 

3. Po zaksięgowaniu wpłat, kontaktujemy się z mieszkańcami Gminy i ustalamy osobno cenę za 
transport oraz termin dostawy do domu. Spodziewana cena za transport: ok. 250 zł/tona (cena 
będzie znana w terminie późniejszym). Nie ma możliwości odbioru węgla osobiście ze składu w okolicy 
Janowic Wielkich – prawdopodobne miejsce załadunku to Kruszyniec (woj. kujawsko-pomorskie). 
 

4. Mieszkaniec Gminy dokonuje płatności za transport przy odbiorze oraz otrzymuje od kuriera 
komplet dokumentów: 
a) Fakturę dla siebie oraz kopię faktury do podpisu dla Hino sp. z o.o. 
b) Świadectwo kwalifikacji węgla dla siebie. 
c) Dokument Rodo oraz potwierdzenie odbioru węgla do podpisu dla Hino sp. z o.o. 
 

5. Kurier zabiera kopie faktury oraz Rodo wraz z potwierdzeniem odbioru węgla dla Hino sp. z o.o. 
 

6. Kurier również zabiera od mieszkańca zaświadczenie wydane przez GOPS (oryginał). 
 

Pozostałe informacje: 
 a) Operatorem państwowym dla Gminy Janowice Wielkie jest Polska Grupa Górnicza SA. 
 b) Z uzyskanych informacji węgiel dla mieszkańców Gminy Janowice Wielkie ma pochodzić z 
wydobycia krajowego. Nie wykluczony jest import. 
 c) Parametry konkretnej dostawy od PGG będą znane dopiero w dniu odbioru każdorazowej dostawy 
przez PPHU HINO sp. z o.o.   
 d) Węgiel nie będzie workowany. Będzie dostarczany w tzw. Big Bagach które nie podlegają zwrotowi. 
 e) Transport za dowóz jest płacony osobno w dniu odbioru węgla przez mieszkańca. 
 f) Jeżeli mieszkaniec Gminy zamówi np. 1 tonę do 31.12.2022r, to niezrealizowana różnica do ilości 
maksymalnej 1,5 tony nie przepada w następnym roku. 
 g) Warunkiem odbioru węgla jest wydanie kurierowi oryginału zaświadczenia z GOPS oraz 
potwierdzenie odbioru węgla. 
 h) Wszelka dokumentacja odebrana od mieszkańca Gminy będzie archiwizowana przez Hino sp. z 
o.o., przez okres 5 lat zgodnie z ustawą. 
 

E-mail do sprzedawcy: huber.hino@onet.eu 
Sprzedawca nie obsługuje rozmów telefonicznych – poza telefonowaniem do osób, które podały nr 
telefonu w przelewie za węgiel. 
 

Gmina Janowice Wielkie realizuje sprzedaż węgla na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 27 
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina 
Janowice Wielkie nie ma wpływu na wybrany sposób sprzedawania, kontaktów z klientem, terminów i 
jakości dostawy węgla. Urząd Gminy Janowice Wielkie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Janowicach Wielkich nie pośredniczą w zakupie węgla dla mieszkańców i kontaktach ze 
sprzedawcą. 
 

Szacowany czas rozpoczęcia sprzedaży: po umowie z PGG (trwa oczekiwanie na podpisanie umowy w 
PGG). 
Stan informacji na dzień: 21.12.2022 r. Opracowała PPHU Hino Sp. z o.o. z uzup. UG Janowice Wlk. 


