
 

   

 

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTW DOMOWYCH  
  (podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 27.10.2022 r  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych)  

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup węgla składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń – zgodnie z art. 233 § 6 ust. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK: 

BURMISTRZ DZIWNOWA , UL. SZOSOWA 5, 72-420 DZIWNÓW 

 

CZĘŚĆ I 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 zwanego dalej „wnioskodawcą” 

1. Imię (imiona) 

                       

 

2. Nazwisko 

                        

 

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

preferencyjny 

 

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

4. Adres poczty elektronicznej lub nr telefonu wnioskodawcy 

                       

 

Informacja o nabyciu prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej zostanie przekazana drogą elektroniczną, a w przypadku 

braku adresu elektronicznego  należy odebrać ją osobiście w pok. nr 8  tel. 91-32-75-186. 

 

5. Ilość paliwa stałego, o zakup którego, w terminie do 30.04.2023 r., wnioskuje wnioskodawca w ramach zakupu 

preferencyjnego (nie więcej niż 3 tony) 

              t.  

 orzech  

 groszek  

          

6. 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  

 

     …………………………………. 
                         (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać symbolem  X  .     

 
Miejscowość i data 



 

CZĘŚĆ II 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 

  

Oświadczam, że:  

-  moja osoba 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 

2 000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art.8 ust. 2 

ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

-   wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą; 

-   jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 

…………………………     ………………………… 
     (data, miejscowość)                          (podpis wnioskodawcy) 

 

 

Weryfikacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziwnowie podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia  

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

TAK NIE 

1.Wnioskodawcy wypłacono dodatek węglowy w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  

o dodatku węglowym. 

  

2.Pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego na rzecz tego gospodarstwa  

domowego. 

  

3.Wnioskodawca jest osobom fizyczną w gospodarstwie domowym spełniającym warunki  

uprawniające do dodatku węglowego, ale jest osobom która nie złożyła wniosku o wypłatę tego 

 dodatku.  

  

4.Wnioskodawcy nie przysługuje dodatek węglowy.   

Podpis,  i pieczęć osoby weryfikującej : 

 

 

Dziwnów, dn. ……………………….. 

 

Weryfikacja Urzędu Miejskiego w Dziwnowie.  

1. Informacja o nabyciu prawa do zakupu została przekazana drogą elektroniczną dnia ………………………… 

2. Informacja o nabyciu prawa do zakupu została odebrana osobiście dnia ………………………………………  

podpis wnioskodawcy ……………………………….. 

TAK NIE 

Wnioskodawca dokonał zapłaty za preferencyjny zakup paliwa stałego    

Termin zaksięgowania zapłaty za zakup  

Podpis,  i pieczęć osoby weryfikującej : 

 

 

Dziwnów, dn. ……………………….. 

 


