
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
w 2023r.

UWAGA!
1. 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)
2. Wniosek dotyczy roku 2023.
3. 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 1500 kg, to ilość paliwa stałego 
niezakupionego w ramach limitu na 2022r., powiększa limit na rok 2023.

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 

WÓJT GMINY PRZYBIERNÓW,
UL. CISOWA 3, 72-110 PRZYBIERNÓW

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

1. DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko .....................................................................................................

Imię ...........................................................................................................…

Nr telefonu1)  .................................... Adres poczty elektronicznej 1) ...............……...................
1) należy wpisać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 
KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

Gmina PRZYBIERNÓW

Kod pocztowy ……...-…………… Poczta ……………………………………...

Miejscowość ..........................................................................................

Ulica .....................................................................................................

Nr domu ................. Nr mieszkania ................. 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO:

groszek (8-25mm) ......................... ton2)

orzech (25-80mm) ...................….. ton2)

2) Należy wybrać właściwe (jeden rodzaj). 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 ilość paliwa 
stałego niezakupionego w ramach limitu na 2022r., powiększa limit na rok 2023 (maksymalnie 3 tony).



4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO
WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO 
ZAKUPU PREFERENCYJNEGO (bez pośrednictwa Gminy Przybiernów)

□ ֠TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości .................... kg

□ NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego. 

5. OŚWIADCZENIA

Oświadczam,  że  ja  ani  żaden  inny  członek  mojego  gospodarstwa  domowego  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 3,0 tony (bez pośrednictwa Gminy Przybiernów).

Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia
wynikającej z art. 233 par. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – kodeks karny.

.............................. ...........................…  ..............................
(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (podpis wnioskodawcy) 

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Wójta  Gminy  Przybiernów
w związku z rozpatrzeniem wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie. 

.............................. ...........................…  ..............................
(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (podpis wnioskodawcy) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt  Gminy Przybiernów z siedzibą w Urzędzie Gminy
w Przybiernowie, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (+48) 91 418 64
51,  adresu  e-mail:  sekretariat@przybiernow.pl.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzamy  w  celu  rozpatrzenia
i realizacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych dostępne są na stronie: http://bip.przybiernow.pl/strony/5121.dhtml 

___________________________________________________________________________________
Adnotacje urzędu przyjmującego wniosek

1. Wniosek złożony w 2022r. został zweryfikowany pozytywnie, wnioskowana ilość: …..….. węgla.
 

2. Wnioskodawca spełnia / nie 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) – pkt 2
wypełnić w przypadku gdy nie był składany wniosek w 2022r.

*niepotrzebne skreślić 

…………………………… 
     data podpis i pieczęć 

mailto:sekretariat@przybiernow.pl
http://bip.przybiernow.pl/strony/5121.dhtml

