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V X 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 

 
 

 
 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru należy zaznaczać lub . 

 

WÓJT GMINY JODŁOWA 

JODŁOWA 1A 

39-225 JODŁOWA 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

01. Imię 

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

02. Nazwisko 

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

 

2. ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE,                  

NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

01. Gmina 

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

Kod pocztowy 

- 

 

02. Miejscowość    03. Nr domu      04. Nr mieszkania    

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

05. Nr telefonu wnioskodawcy1)     06. Adres poczty elektronicznej wnioskodawcy1) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 
 

   

 

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 1997r. - 

kodeks karny 
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3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO: 
 

gruby ..........................  ton2)  

          ekogroszek .......................ton2) 

 

od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 
2) Należy wybrać właściwe.  

   Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi  

   w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. nie więcej niż 1,5 tony.  

   W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego  

   albo dokonano tego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to ilość paliwa stałego niezakupionego  w ramach  

   limitu określonego dla tego okresu powiększa limit określony dla okresu od dnia 1 stycznia 2023 r.  
 

 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO 

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego? Jeżeli tak, to 

w jakiej ilości? 

TAK ………………. t (podać ilość)3) 

NIE3) 

 
3) Należy wybrać właściwe 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIA 

 

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 w ilości co najmniej takiej jak określona                     

w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236)  pkt 1 i 2 łącznie. 

 

     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) 

 


