
ver.2022.221 

Wniosek  o  zakup  preferencyjny  węgla  kamiennego 
przez osoby fizyczne w gospodarstwie domowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), 
z terenu Gminy Ropczyce;  
- w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. w ilości do 1500 kg oraz 
- w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. w ilości do 1500 kg   
 
  
 
 
 

 
 
                                                                                                    Adnotacje urzędowe 
 

    WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE! 

1. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy*: ………………………………………………………………………………………… 

  

2. Dokładny adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany 
zakup preferencyjny: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

3. Adres poczty elektronicznej,          numer telefonu wnioskodawcy:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

4. Określenie ilości węgla kamiennego, o zakup której występuję w ramach zakupu preferencyjnego: 

a) w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. w ilości do 1500 kg, w tym:   

kostka  w ilości ………… kg,  orzech   w ilości ………… kg,  ekogroszek  w ilości ………… kg   

b) w okresie od dnia 1 stycznia do 15 kwietnia 2023 r. w ilości do 1500 kg, w tym: 

kostka  w ilości ………… kg,  orzech   w ilości ………… kg,  ekogroszek  w ilości ………… kg  
  

5. Dokonałem (-am) już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach 
tego zakupu preferencyjnego?  (zakreślić właściwe   lub   ) :  

TAK  , w ilości ………………… kg                                                     NIE  
  

6. Oświadczam, że ani ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego wymienionego wyżej w pkt 3, 
na rzecz którego wnioskuję o zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 
przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1500 kg  
(zakreślić właściwe   lub   ) :  

TAK (gdy nie nabyli)                                                  NIE (gdy nabyli)   
  

7. Wszystkie informacje w niniejszym 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. 
  
 

…………………………………………            ………………………………………………………………………… 
    dd   –   mm   –   rrrr                                                 czytelny podpis wnioskodawcy    

 

Pouczenia:  

*) do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona 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 
(Dz. U. poz. 1692 i 1967) - art. 8 ust. 1.     
 

   Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z informacjami i pouczeniami zawartymi w klauzuli informacyjnej RODO. 
  

…………………………………………                     ………………………………………………………………………… 
    dd  –  mm  –  rrrr                                                      czytelny podpis wnioskodawcy 


