
Informacja dotycząca otrzymanej przez Gminę Żyrzyn oferty na sprzedaż węgla 

 

Wójt Gminy Żyrzyn informuje, ze w dniu 15 listopada 2022 r. otrzymał ofertę sprzedaży dla 

Gminy węgla od Polskiej Grupy Górniczej S.A. 

Gminie zostały przedstawione następujące warunki handlowe: 

Parametry jakościowe Zgodnie z aktualną ofertą www.pgg.pl 

Cena netto sprzedaży  Cena netto jednej tony (bez akcyzy i bez podatku akcyzowego) 

wynosić będzie 1219,51 zł/t , co stanowi cenę brutto – 1500,00 zł 

Okres dostaw do 31.12.2022 r. 

Punkt odbioru węgla 

przez Gminę  

Punkt wskazany przez PGG 

Forma/termin 

płatności 

60 dni od dnia wydania węgla  

Termin ważności 

oferty 

do 30.11.2022 r. 

Warunek  Zawarcie umowy sprzedaży węgla na potrzeby zakupów 

preferencyjnych przez uprawnione osoby fizyczne w 

gospodarstwach domowych  

 

 

2022r. 

Kopalnia/Ruch Sortyment Tonaż (t) 

KWK Piast – Ziemowit ruch Piast Kostka  324 

KWK Wesoła Orzech  81 

KWW Piast – Ziemowit ruch 

Wola 

Karlik 

Ekogroszek 

 

108 

 

PGG poinformowała Gminę, że tylko taki przedstawiony w ofercie tonaż jest możliwy do 

zrealizowania biorąc pod uwagę możliwości produkcyjne. 

Równocześnie Gmina otrzymała informację, że jeżeli będzie taka możliwość ze strony PGG 

to w czasie trwania umowy będą przydzielane kolejne partie węgla. 

 

Na dzień 15.11.2022 r. 362 mieszkańców naszej Gminy złożyło wnioski na zakup ogółem 

435 ton węgla w 2022 r. i 373 ton węgla w roku 2023. Liczby te jednak ulegną zmianie, gdyż 

wnioski są nadal przyjmowane. 

 

Wójt Gminy Żyrzyn zaakceptował przedstawione warunki zakupu węgla. Obecnie Gmina 

oczekuje na przedstawienie przez PGG do podpisana umowy dotyczącej zakupu węgla. 

 

W piśmie skierowanym do PGG Gmina Żyrzyn wskazała, że jest zainteresowana odbiorem 

węgla z Dęblina w Przedsiębiorstwie Handlowo Usługowym Tadeusz Szymajda.  

Koszt dostawy węgla z tego punku na teren siedziby Gminnej Spółdzielni „SCH” w  Żyrzynie 

będzie pokrywać Gmina. 

 

Punkt odbioru węgla z chwilą jego dostarczenia do Gminy znajdować się będzie w Gminnej 

Spółdzielni „SCH” w Żyrzynie (stosowne warunki umowy w tej sprawie zostały uzgodnione). 

 

Sprzedaż węgla będzie odbywała się wg. kolejności przyjętych przez Gminę wniosków.  

Cena zakupu węgla to kwota 2000,00 zł ( w tej kwocie uwzględniono: koszty  zakupu 

węgla, koszty transportu z Dęblina do Żyrzyna oraz koszty obsługi w GS „SCH” w Żyrzynie).  

Dowóz węgla do gospodarstw domowych będzie stanowił dodatkowy koszt odbiorcy i będzie 

się odbywał własnym transportem odbiorcy lub przez dodatkowo wykupioną usługę w 

Gminnej Spółdzielni „SCh” w Żyrzynie. 


