
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA
GOSPODARSTW DOMOWYCH

ROK 2023

UWAGA!

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego
przez gospodarstwa domowe składa się pod rygorem odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie 
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny

Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.  

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .    

ORGAN DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA
STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA
. 

CZĘŚĆ I 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO.
1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

DANE WNIOSKODAWCY

1) Imię (imiona) ………………………………………………………………………….…………………………………

2) Nazwisko …………………………………………………………………………………….…………………………….

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA

1) Gmina / dzielnica …………………….………………………………………………………………………………..

2) Kod pocztowy    

3) Miejscowość ……………………………………………………………………………………………………………..

-
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4) Ulica ………………………………………………………………………………………………………….………………

5) Numer domu ………………………………

6) Numer mieszkania ………………………

7) Numer telefonu ………………………………………………………………………

8) Adres poczty elektronicznej………………………………………………………………………………………….

___________________________________________________________________________

2. Informacja  o  dokonanym  zakupie/złożonym  wniosku  w  ramach  zakupu
preferencyjnego w 2022 r.

Dokonano zakupu lub złożono wniosek: 

          
ORZECH  …………………….. (ilość)

EKOGROSZEK …………………….. (ilość)

Nie złożono wniosku o zakup

3. Dane dotyczące zakupu preferencyjnego o jakie występuje wnioskodawca w 2023 r.

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 1,5 tony, to  
w terminie od 1 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2023 r. można dokonać zakupu w łącznej
ilości nieprzekraczającej 3 ton. 

1) Ilość paliwa stałego o jakie występuje wnioskodawca ………………………………………………

2) Rodzaj paliwa stałego o jakie występuje wnioskodawca

Węgiel kamienny:

ORZECH/KOSTKA 

EKOGROSZEK
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CZĘŚĆ II
OŚWIADCZENIA

 

Oświadczam, że: 
1) wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą;

2) gospodarstwo domowe  nie korzystało i  nie  korzysta  z paliwa stałego zakupionego po
cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. 
o  szczególnych  rozwiązaniach  służących  ochronie  odbiorców niektórych paliw stałych  
w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.)*;

3) ani  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 wydawanych na podstawie art. 8 ust. 2  ustawy
z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

* Przez  przedsiębiorcę  rozumie  się  przedsiębiorcę  wykonującego  działalność  gospodarczą  
w  zakresie  wprowadzania  do  obrotu  paliw,  wpisanego  do  Centralnego  Rejestru  Podmiotów
Akcyzowych  w rozumieniu  art.  2  ust.  1  pkt  5a  ustawy  z  dnia  6  grudnia  2008  r.  o  podatku
akcyzowym  (Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  143,  z  późn.  zm.),  który  sprzedawał  paliwa  stałe  dla
gospodarstw  domowych  prowadzonych  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  po  cenie  nie
wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw
domowych.


