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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO - WĘGLA 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

UWAGA! 

Informacje i oświadczenie złożone we wniosku o zakup składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia  

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

 

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 
Imię 

JAN 
Nazwisko 

KOWALSKI 
PESEL** 

999999999999999 
 

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

dokonywany zakup preferencyjny: 
 

Kod pocztowy 

91-000 
Miejscowość 

ŁÓDŹ 
Ulica 

SZABLONOWA 
Nr domu 

251 
Nr mieszkania 

511 
Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej  

999-999-999         JANKOWALSKI@ADRESPOCZTY.PL 

 

 

Wnoszę o zakup węgla w ilości 0,5 lub 1 lub 1,5 ton. 

 

Transport MPO X 

Transport własny   

 

Informuję, że już dokonałem zakupu preferencyjnego w ilości ……… ton / nie dokonałem 

zakupu preferencyjnego*. 
*niepotrzebne skreślić 

**podanie nr PESEL jest niezbędne do dokonania weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny węgla oraz do wystawiania 

faktur 

 

Oświadczam, że 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: 

a) 1,5 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. 

b) 1,5 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

 

   

Łódź, dnia 1.12.2022 r.                                            Jan Kowalski 
        (podpis wnioskodawcy) 
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CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA UPOWAŻNIONY PRACOWNIK – WERYFIKACJA PRZEZ 

GMINĘ WNIOSKU O ZAKUP 

 

  złożony wniosek o dodatek węglowy  

 

       wypłacony dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego 

wchodzi wnioskodawca 

       pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, 

w skład którego wchodzi wnioskodawca 

       nierozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład 

którego wchodzi wnioskodawca - główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało 

zgłoszone/wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a 

ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o 

centralnej emisyjności budynków 

      brak prawa do dodatku węglowego 

 

      niezłożony wniosek o dodatek węglowy 

 

główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków 

 

      tak 

 

      nie 

 

 
z up. Prezydenta Miasta Łodzi 

 

 
 

 

Łódź, dnia …………………………………………    ………………………………... 
(pieczątka i podpis pracownika) 

 

 


