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WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

W OKRESIE OD 02 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA 2023 ROKU 
 
 
Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

Pola wyboru należy zaznaczyć 

1. Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 
gospodarstwa domowego. 

 
WÓJT GMINY WILKÓW  
WILKÓW 62 A 
24-313 WILKÓW 

 
2. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 

(wnioskodawcą może być osoba, która otrzymała dodatek węglowy lub jest 
uprawniona do otrzymania dodatku węglowego) 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

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

dokonywany zakup preferencyjny: 

01. Gmina 

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

02. Miejscowość i kod pocztowy 

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

03. Ulica 04. nr domu 05. nr mieszkania 

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

06. Nr telefonu 07. Nr poczty elektronicznej 

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

4. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 
preferencyjnego w okresie od 02 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku– 
maksymalnie 3 tony, jeżeli limit 1,5 tony nie został wykorzystany w roku 2022: 

 
ilość ton do dnia 30 kwietnia 2023r.  

 
01. Orzech 

 
02. Ekogroszek



5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego bądź złożył wniosek 
o zakup węgla w 2022 roku (jeśli tak to w jakiej  ilości) 

 
Tak ………………….. 
Nie 

 
 
 
Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego 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 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak 
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października              
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 
 

…………………………………. ………………………………….. 
(miejscowość i data)  (podpis wnioskodawcy) 

 
 
Uwaga: 

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 


