
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY 

paliwa stałego przez osobę fizyczną w gospodarstwie domowym, na zasadach określonych           

w ustawie  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe 

 

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy: 

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

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

zakup preferencyjny: 

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

3. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy: 

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

4. Określenie ilości i sortymentu  (groszek, orzech lub miał) w 2023 r.  

Wybrany sortyment:……………………………………………………………………………. 

 

Ilość: 

Od 01.01.2023 r. …………………………………………………………… 

 

☐ oświadczam, że już dokonałam/em zakupu preferencyjnego w ilości .......... t w roku ………   

☐ oświadczam, że nie dokonałam/em zakupu preferencyjnego w 2022 r. 

 

Oświadczam, że: 

1. Wnioskodawca ani żaden członek w moim gospodarstwie domowym, 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 

1,5 tony, w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 roku, 3 ton w 

przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 roku. 

2. Informacje przedstawione we wniosku o zakup składam pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

3. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do 

podmiotu, z którym Gmina i Miasto Wyszogród zawrze umowę na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 4 

ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

4. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, 

w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak 

również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

….……………………………………… 

(data, imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

 

 



Informacje dodatkowe: 

1. Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie 

domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 

2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

2. Dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego dostępne jest: nie 

więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu 

paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości 

mniejszej niż 1,5tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do 

dnia 31 grudnia 2022r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r.,tj. o część 

niewykorzystaną w 2022 roku - maksymalnie do ilości 3 ton. 

3. Wnioski można składać najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 roku na piśmie w Urzędzie Gminy 

i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek składany w formie 

elektronicznej winien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu 

art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. Wnioskodawca, który dokona zakupu preferencyjnego paliwa stałego, obowiązany jest do jego 

odbioru, na swój koszt, ze wskazanego przez Gminę składu węglowego. 

5. Gmina będzie prowadziła sprzedaż paliwa stałego sukcesywnie, w ramach przydzielonych 

dostaw. 

6. Gmina nie ma żadnego wpływu na jakość i ilość dostępnego w ramach zakupu preferencyjnego 

paliwa stałego.  

……………………….……………………  

 (data, imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 


