WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
(okres realizacji do 31 grudnia 2022 roku)

UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny
paliwa stałego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń.
Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
2.

Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO:
BURMISTRZ PIASK,
UL. LUBELSKA 77, 21-050 PIASKI
…………………………………………………………………………………………………………..
1.

DANE WNIOSKODAWCY

01. Imię
………………………………………………………………………….………………………………………..
02. Nazwisko
…………………………………………………………………………………….……………………………..

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

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

02. Miejscowość

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

03. Ulica

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

04. Nr domu

05. Nr mieszkania

06. Nr telefonu1)

07. Adres poczty elektronicznej1)

……………………………………………………………………………………………………………
1) Należy

podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA:

orzech ......................... ton2)
groszek ....................... ton2)

2) Należy

4.

wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony!

INFORMACJA,
CZY
WNIOSKODAWCA
DOKONAŁ
JUŻ
ZAKUPU
PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO
NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO

Oświadczam, że 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. 3)
Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata
2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości ............................................. (ilość
podajemy w tonach).3)
3) Należy

wybrać właściwe

CZĘŚĆ II

Oświadczam, że:

OŚWIADCZENIA

Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1) ………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………
(miejscowość)

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

CZĘŚĆ III. Wypełnia pracownik Urzędu Gminy:
Data i godzina złożenia wniosku:

……………………………

………………

(data: dd / mm / rrrr)

(godz.: hh/mm)

Wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego, ponieważ:
na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca wypłacono dodatek
węglowy lub
na rzecz tego gospodarstwa domowego pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku
węglowego lub
na rzecz tego gospodarstwa domowego nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale
dokonano pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków do złożenia wniosku o dodatek węglowy.
Wnioskodawca nie jest uprawniony do zakupu preferencyjnego (nie spełnia żadnego z wyżej
wymienionych warunków), lub w pkt 4 oświadczył o nabyciu większej ilości paliwa stałego niż
dopuszczone ustawą i nie ma prawa nabycia paliwa po cenie preferencyjnej.

………….……………………
(podpis osoby weryfikującej wniosek)
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