
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się pod 

rygorem  odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych oświadczeń  

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

Pola wyboru należy zaznaczać X .  

 

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK: 

 

WÓJT GMINY  ŁOPUSZNO 

UL. KONECKA 12, 26-070  ŁOPUSZNO 

 

 

Część I 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

 

Imię   ………………………………………………………………………… 

 

Nazwisko ………………………………………………………………………… 

      

PESEL  ………………………………………………………………………… 

 

2. ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, 

NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

01. Gmina          ………………………………………………………………….. 

02. Kod pocztowy ……………………………………………………………….. 

03. Miejscowość  ……………………………………………………………….. 

04. Ulica    ……………………………………………………………….. 

05. Nr domu   ……………………………………………………………….. 

06. Nr mieszkania ……………………………………………………………….. 

07. Nr telefonu 
 
   ……………………………………………………………….. 

08. Adres poczty elektronicznej  .………………………………………..……….. 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 
WNIOSKODAWCA: 

 

orzech  ....................... ton ¹
) 

    

groszek  .................... ton ¹
) 

 

¹) Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony !  

 

 

 



4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO 

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO 

 

Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego? W przypadku 

odpowiedzi TAK należy wskazać ilość zakupionego paliwa stałego; w przypadku wniosku 

składanego po raz pierwszy należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”)  

   

TAK  w ilości …………………… t.     

 

NIE 

 

 

 

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz 

którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon 

grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. ²
)
 

Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz 

którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy 

przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości 

………….(ilość podajemy w tonach).²
)
 

² )Należy wybrać właściwe  

Część II 

 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że:  

 wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia  

 

 

 

(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (podpis wnioskodawcy) 

 

Część III (wypełnia organ weryfikujący wniosek) 

 

Weryfikacja wniosku  TAK NIE 

Wnioskodawcy przysługuje dodatek węglowy w myśl ustawy  z dnia 05 sierpnia 

2022 r. o dodatku węglowym 

  

Wnioskodawca dokonał zapłaty za preferencyjny zakup paliwa stałego    

Podpis i pieczęć osoby weryfikującej  

 

 

 

 

 


