
WÓJT GMINY PSZCZEW 

Miejsce składania wniosków: 

Zakład Usług Komunalnych 

u. Kasztanowa 14 

66-330 Pszczew 

 

 

UWAGA! 
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych składa 
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

1. Dane wnioskodawcy 

 

Imię Nazwisko 

Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny 

Miejscowość Kod pocztowy Adres poczty elektronicznej * 

Ulica Numer domu Numer mieszkania 

 

Telefon * 

 
*Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy. Numer telefonu jest niezbędny w 
celu umówienia terminu dostawy. 

 

2. Występuję o zakup (podaj rodzaj paliwa stałego oraz wielkość 
wyrażoną w kg): 

 
 

 
 
WAŻNE! 

Maksymalna ilość paliwa stałego dla gospodarstwa domowego wynosi 1500 kg do 
31.12.2022 r. oraz 1500 kg od 1.01.2023 r. 

 

 ilość kg do dnia 

31 grudnia 2022 r. 

ilość kg od dnia 

1 stycznia 2023 r. 

groszek (0,8 – 2,5 cm)   

orzech (2,5 - 5 cm)   

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 



 
3. Oświadczenia 

 

3.1. Oświadczam, że dokonałem już zakupu preferencyjnego 

 

 

 

 
3.2. Oświadczam, że ja lub członek mojego gospodarstwa domowego, nabyłem paliwo 
stałe 
na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto 
za tonę 

 
NIE TAK, ……………………………………………….. 

(podaj  ilość zakupionego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego) 

 

 

 
3.3. Oświadczam, że  
 

 mam przyznany / wypłacony dodatek węglowy. 
 

 członek mojego gospodarstwa 
domowego:…………………………………………………………..…… 
ma przyznany / wypłacony dodatek węglowy. 
 

 Nie złożyłem wniosku o dodatek węglowy, ale spełniam warunki do uzyskania 
dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o 
dodatku węglowym. 
 

 inne ……………….. 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 

NIE TAK, ……………………………………………….. 

(podaj  ilość zakupionego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego) 


