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UMOWA DYSTRYBUCJI PALIWA STAŁEGO nr …... 

zawarta w dniu ………………….… w Przemęcie pomiędzy: 

 

Przemęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

wpisanym do KRS pod numerem 0000658280, REGON: 366226166, NIP: 923-170-45-91, z 

siedzibą w Przemęcie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich nr 9, 64-234 Przemęt, 

reprezentowanym przez Józefa Kwaśniewicza – Prezesa Zarządu, zwanym dalej „Spółką”  

a  

………………………………………………………………………………………………….. 

adres: …………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………….. REGON: ………………………………………………... 

zwanym dalej „Przedsiębiorcą”  

 

Niniejsza umowa jest zawierana w celu wykonania obowiązków wymienionych w ustawie z 

dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe (Dz. U. poz. 2236). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do dystrybucji paliwa stałego na rzecz osób fizycznych - 

mieszkańców Gminy Przemęt, zwanej dalej Gminą, w gospodarstwach domowych, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz. 2236), zwanej dalej „ustawą” 

oraz na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

2. Użyte w niniejszej umowie określenia:  

a) „gospodarstwo domowe”, „paliwo stałe”, „podmiot wprowadzający do obrotu” i 

„zakup preferencyjny” mają znaczenie takie, jakie nadano im w art. 2 ustawy. 

b) „nabywca” oznacza osobę fizyczną wskazaną przez Gminę lub Spółkę, która zawarła 

umowę sprzedaży paliwa stałego. 

 

§ 2 

Obowiązki Przedsiębiorcy 

1. Przedsiębiorca oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem i doświadczeniem 

koniecznym do wykonania niniejszej umowy.  

2. Przedsiębiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do nieruchomości położonej w 

………………………………….., przy ul. ………………………………..., na której 

składowane będzie paliwo stałe przed jego sprzedażą preferencyjną na rzecz gospodarstw 

domowych.  

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest w szczególności do: 

a) transportu paliwa stałego zakupionego przez Gminę od podmiotu wprowadzającego do 

obrotu (po wcześniejszym uzyskaniu stosownego upoważnienia od Gminy lub Spółki), z 

miejsca składowania tego paliwa stałego do miejsca składowania wskazanego przez Gminę 

lub Spółkę, 
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b) realizowaniu w imieniu Gminy sprzedaży paliwa stałego nabywcom, w ilości i rodzaju 

wskazanym przez Gminę lub Spółkę, 

c) transportu paliwa stałego z miejsca składowania wskazanego przez Gminę lub Spółkę do 

nabywcy, przy czym nabywca może we własnym zakresie odebrać paliwo stałe. 

d) terminowej realizacji obowiązków wymienionych w niniejszej umowie, nie dłuższej niż 7 

dni. 

4. Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią umowy zawartej przez Gminę z 

podmiotem wprowadzającym do obrotu lub z jej projektem, akceptuje zawarte w niej zasady, 

w szczególności dotyczące odbioru, transportu i składowania węgla oraz zobowiązuje się do 

ich przestrzegania. 

5. Przedsiębiorca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności podczas załadunku i 

ważenia węgla w miejscu wskazanym przez podmiot wprowadzający do obrotu oraz podczas 

transportu do miejsca wskazanego przez Gminę lub Spółkę i podczas późniejszego jego 

składowania. 

6. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że zakupiony przez Gminę węgiel do czasu jego wydania 

nabywcy, będzie składował w sposób zgodny z właściwościami tego rodzaju towarów oraz 

pozwalający na odróżnienie od węgla pochodzącego od innego sprzedawcy oraz rozróżnienie 

takiego węgla kamiennego według poszczególnych sortymentów. 

7. Przedsiębiorca będzie realizował przewóz węgla wyłącznie pojazdem lub zespołem 

pojazdów, których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są mniejsze od 

dopuszczalnych, przewidzianych prawem, dla danej drogi.  

 

§ 3 

Obowiązki Spółki 

1. Spółka zobowiązuje się do: 

a) współpracy z Gminą w zakresie przekazywania Przedsiębiorcy wykazów osób 

uprawnionych do zakupu preferencyjnego zawierających informację o ilości paliwa 

stałego, którą dana osoba może nabyć oraz dane osobowe niezbędne do realizacji na 

ich rzecz sprzedaży paliwa stałego, 

b) współpracy z Gminą w zakresie zakupu paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego 

do obrotu w ilości umożliwiającej jego sprzedaż osobom, o którym mowa pod lit. a), 

tak aby był możliwy jego transport od podmiotu wprowadzającego do obrotu, z 

miejsca składowania tego paliwa stałego do miejsca składowania wskazanego przez 

Gminę lub Spółkę, w łącznej ilości wskazanej przez Gminę lub Spółkę, 

c) zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Przedsiębiorcy 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, za wykonanie wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, w szczególności określonych w § 2 ust. 3 lit. a) – b) Przedsiębiorca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych) brutto za 

każdą dostarczoną do uprawnionego nabywcy tonę paliwa stałego. Wynagrodzenie to 

obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Przedsiębiorcę w celu realizacji obowiązków 

wynikających z umowy. 
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2. Przedsiębiorca nabywa prawo do tego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 w dniu, w 

którym Przedsiębiorca dostarczy paliwo stałe do nabywcy, a jeśli nabywca nie korzysta z 

usługi transportowej Przedsiębiorcy – w dniu odbioru paliwa stałego przez nabywcę. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego 

z miejsca składowania wskazanego przez Gminę lub Spółkę do nabywcy, który zostanie 

zapłacony na rzecz Przedsiębiorcy bezpośrednio przez nabywcę, jeśli nabywca skorzysta z 

tego transportu.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w okresach miesięcznych, 

obejmujących miesiąc kalendarzowy, na podstawie faktury wystawionej przez 

Przedsiębiorcę. Wraz z fakturą Przedsiębiorca prześle zestawienie sprzedaży osobom 

uprawnionym, zrealizowanych w danym miesiącu zawierające: imię i nazwisko, adres 

dostawy, datę dostawy oraz ilość i rodzaj dostarczonego paliwa stałego. Na wniosek 

Gminy lub Spółki Przedsiębiorca przedłoży kopie dowodów potwierdzających odbiór 

paliwa stałego przez nabywców. Za dowód potwierdzający odbiór paliwa stałego przez 

nabywcę Strony w szczególności będą uznawać dokument WZ (Wydanie Zewnętrzne), 

podpisany przez nabywcę oraz przez Przedsiębiorcę, określający rodzaj, ilość i datę 

wydania węgla, opatrzony kolejnym, unikalnym numerem, pozwalającym na identyfikację 

towaru nabytego w ramach zakupu preferencyjnego. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wypełnionej faktury i zestawienia, o którym mowa w ust. 4 na rachunek Przedsiębiorcy nr 

………………...………………………....  

6. W przypadku gdy Gmina nie zakupi paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do 

obrotu, Przedsiębiorca nie ma obowiązku wykonywania zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy oraz nie nabywa prawa do wynagrodzenia. W takim przypadku 

Przedsiębiorcy nie będzie należne również żadne odszkodowanie od Gminy ani od Spółki. 

7. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Spółki.  

8. Strony zgodnie ustalają, że płatności będą dokonywane w mechanizmie podzielonej 

płatności tzw. split payment.  

 

§ 5 

Kary umowne i odsetki 

1. Przedsiębiorca zapłaci na rzecz Spółki karę umowną: 

a) w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdą tonę paliwa stałego, zbytą przez 

Przedsiębiorcę odpłatnie lub nieodpłatnie osobie niewskazanej przez Gminę lub Spółkę; w 

przypadku zbycia niepełnej tony paliwa stałego, kara umowna w kwocie 5.000,00 zł (pięć 

tysięcy złotych) należna jest również za każdą niepełną tonę tego paliwa – za każdy taki 

przypadek, 

b) w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za zbycie na rzecz osoby uprawnionej paliwa 

stałego w ilości przekraczającej ilość wskazaną przez Gminę lub Spółkę – za każdy taki 

przypadek. 

c) w kwocie stanowiącej równowartość kary nałożonej na Gminę lub Spółkę przez podmiot 

wprowadzający do obrotu za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie obowiązków 

podczas załadunku lub ważenia węgla w miejscu wskazanym przez podmiot wprowadzający 

do obrotu, na podstawie umowy zawartej przez Gminę z podmiotem wprowadzającym do 

obrotu, 
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d) w kwocie stanowiącej równowartość wartości rynkowej węgla utraconego podczas 

transportu z miejsca wskazanego przez podmiot wprowadzający do obrotu do miejsca 

wskazanego przez Gminę lub Spółkę, 

e) w kwocie stanowiącej równowartość wartości rynkowej węgla utraconego podczas 

składowania węgla w miejscu wskazanym przez Gminę lub Spółkę, przy czym nie dotyczy to 

ubytku naturalnego, którego wielkość nie może przekroczyć 3%, 

f) w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia w transporcie węgla, z 

przyczyn leżacych po stronie Przedsiębiorcy, od podmiotu wprowadzającego do obrotu, z 

miejsca składowania tego paliwa stałego do miejsca składowania wskazanego przez Gminę 

lub Spółkę, przekraczający 7 dni, 

g) w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia w transporcie węgla, z 

przyczyn leżacych po stronie Przedsiębiorcy, z miejsca składowania wskazanego przez 

Gminę lub Spółkę do nabywcy, przekraczający 7 dni, 

2. Spółka może domagać się odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy zastrzeżona 

kara umowna nie pokryje całej szkody. 

 

§ 6 

Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy 

1. Umowa jest zawierana na okres do 30 kwietnia 2023 roku. 

2. Spółka może w każdym czasie rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 7-dniowego 

okresu wypowiedzenia.  

3. Przedsiębiorca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 7-dniowego okresu 

wypowiedzenia w sytuacji gdy Spółka będzie opóźniała się z zapłatą wynagrodzenia za 

okres dłuższy niż 14 dni. 

4. Rozwiązanie umowy zgodnie z ust. 1 lub ust. 2 nie ma wpływu na realizację obowiązków 

sprzedaży i dostawy paliwa stałego, jak i zapłaty wynagrodzenia w odniesieniu do osób 

uprawnionych wskazanych przez Gminę lub Spółkę przed rozwiązaniem umowy.  

5. Jeśli po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 lub po rozwiązaniu umowy u 

Przedsiębiorcy pozostanie paliwo stałe należące do Gminy, które nie będzie dostarczone 

osobom uprawnionym, Przedsiębiorca dostarczy je w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania 

umowy do miejsca wskazanego przez Gminę lub Spółkę. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy ustaw 

powołanych na wstępnie oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory z tytułu przepisów niniejszego porozumienia strony będą starały się 

rozwiązać polubownie. 

3. W przypadku braku skuteczności ust. 2 spory wynikłe w toku realizacji porozumienia 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki. 

4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 


