
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO   2023 rok 

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie. 
Organ, do którego składany jest wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego 
dla gospodarstwa domowego: 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

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

Dane dotyczące wnioskodawcy: 
I. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „Wnioskodawcą”. 
 

1. Imię (imiona) 

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

2. Nazwisko 

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

3. Numer PESEL 
 
           

  4. Numer telefonu 

………………………………………….           

II. Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na 
rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny.  

1. Miejscowość i kod pocztowy 

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

2. Ulica (jeśli dotyczy) 

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

3. Numer domu 

………………………………….  

III. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje Wnioskodawca –
do dnia 30.04.2023 r. (maksymalnie 3,0 tony *) :  
 

  gruby ..................... ton  

            ekogroszek/groszek.......................ton 

IV. Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz                   
z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu 
preferencyjnego: 
 
            TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……………. tony  
 
            NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego 
 
             złożyłem(-am) wniosek, ale nie otrzymałam węgla w 2022 r. w ilości ………… 



 
Oświadczenie wnioskodawcy 

Oświadczam, że Wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na 
rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na 
sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za 
tonę w ilości co najmniej takiej, jak określona w przepisach wydanych na podstawie 
art.8 ust. 2 z dnia 27 października 2022 r. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego dla gospodarstw domowych, nie więcej niż 3,0 tony.  

          

V. Przyjmuję do wiadomości, że Urząd Miejski w Wojniczu nie ponosi 
odpowiedzialności za jakość dostarczonego węgla w ramach zakupu preferencyjnego. 

 

VI. Oświadczam, że otrzymałem dodatek węglowy/przysługuje mi prawo do dodatku 
węglowego*. 
*właściwe podkreślić. 

 

VII.  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 – zgodnie z 
art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego dla gospodarstw domowych. 

 

VIII. Sposób odbioru informacji dotyczącej weryfikacji złożonego wniosku o zakup 
preferencyjny węgla: 

 

       Odbiór osobisty po 14 dniach od daty złożenia wniosku, 

 

       Mailowo, na adres ………………………………………… 
 
POUCZENIE 

* W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach 
zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to 
ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu 2022, powiększa limit roku 2023 r. 
maksymalnie do 3,0 tony. 

 
 

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

            (miejscowość)          (data)                                         (podpis wnioskodawcy) 

 
 

 
WYPEŁNIA GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJNICZU 

 
 

     Wniosek został pozytywnie zweryfikowany i uprawnia do preferencyjnego 
      zakupu węgla na terenie Gminy Wojnicz.       
                                                                 
 
      Wniosek został negatywnie  zweryfikowany i nie uprawnia do preferencyjnego  
      zakupu węgla na terenie Gminy Wojnicz. 
 

* właściwe zaznaczyć     

 

………………………………………………………….. 
                                                                            (data i podpis Dyrektora GOPS) 

 

 

 


