
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru należy zaznaczać   lub  
 

CZĘŚĆ A 

1 Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa 

domowego 

WÓJT GMINY BOROWIE 

ul. Aleksandra Sasimowskiego 2 

08-412 Borowie 

2 Dane wnioskodawcy 

01. Imię 

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

02. Nazwisko 

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

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

zakup preferencyjny  

01. Gmina 

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

02. Kod pocztowy  03. Miejscowość 

 

  …………………………………………………………………………… 

04. Ulica 

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

05. Nr domu 06. Nr mieszkania 07. Nr telefonu1) 08. Adres poczty elektronicznej1) 

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

1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy  
 

 
 

 
 

 
 

4 Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu 

preferencyjnego: 
 

☐ orzech ....................  ton2) 

☐ groszek .................. ton2) 

☐ miał ........................ ton2) 

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

 

  -    

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa 

stałego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 



 

5 Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z 

podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego 

 

☐ 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 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 
 

 

 
………………………… ………………………… ………………………… 

(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) 

 
(podpis wnioskodawcy) 

 
 

  

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA 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 
 

 

 
 

Borowie, dnia ………………………………………….     …………………………………………………..

            (podpis pracownika) 


