
OGŁOSZENIE 
 

Wójt Gminy Kawęczyn informuje, iż od 2 grudnia 2022 r. (tj. piątek) rusza sprzedaż  

paliwa stałego po preferencyjnej cenie na potrzeby gospodarstw domowych z terenu 

Gminy Kawęczyn. Proszę o zastosowanie się do poniższych zasad, które usprawnią cały 

proces sprzedaży. 

1. Na terenie Gminy Kawęczyn istnieją 3 punkty sprzedaży po preferencyjnej 

cenie paliwa stałego na potrzeby gospodarstw domowych, do których 

kierowani będą mieszkańcy Gminy Kawęczyn: 

Skład nr 1  

PHU Spółka Cywilna Władysław Jasiak, Mirosław Maciejak                      
z siedzibą w Marianowie 18, 62-704 Kawęczyn 

Skład nr 2  

MIK Spółka Jawna Krawczyk Grzegorz Michalak Waldemar                       
z siedzibą w  Kowale Pańskie 45 lok. A, 62-704 Kawęczyn 

Skład nr 3  

Raszewski Spółka Jawna z siedzibą w Kawęczynie 38 A, 
 62-704 Kawęczyn 

2. Po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku mieszkańca, pracownik 

Urzędu Gminy w Kawęczynie zawiadomi telefonicznie o miejscu zgłoszenia się 

do wskazanego Składu celem dokonania opłaty, za określoną w złożonym 

wniosku ilość węgla (2000 zł brutto za jedną tonę).  

Uwaga! Do punktu sprzedaży węgla udajecie się Państwo dopiero wtedy, gdy 

zostaniecie o tym poinformowani. Należy zgłaszać się z dowodem osobistym                  

i gotówką.  

3. Płatność za paliwo stałe odbywa się tylko i wyłącznie w wyżej wymienionych 

punktach sprzedaży węgla – i wyłącznie gotówką. 

4. Po dokonaniu zapłaty otrzymacie Państwo dowód zapłaty (KP) i uzgodnicie  

termin dostawy opału. Punkty sprzedaży dostarczą zakupiony węgiel 

nieodpłatnie pod wskazany adres. 

5. Gmina Kawęczyn oraz składy pośredniczące w odbiorze i dystrybucji paliwa 

stałego nie są odpowiedzialne za jakość sprzedawanego opału. Podmioty te, są 

jedynie pośrednikiem w sprzedaży paliwa stałego, nie ponoszą 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane użyciem zakupionego 

paliwa stałego. 

Dokonując zakupu - Nabywca oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń wobec 

Gminy Kawęczyn/Składów działających w imieniu Gminy Kawęczyn, w tym                                    

z tytułu gwarancji, rękojmi, jak również roszczeń z tytułu wszelkich szkód 

związanych z użytkowaniem paliwa stałego zakupionego od Gminy 

Kawęczyn/Składów.       

 

Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/ Jan Nowak 
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