
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY DO 1,5 TONY 

PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE1 

do 31 grudnia 2022 r. 
 

Skrócona instrukcja wypełniania: Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 
 

 

 

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 takiej jak określona w przepisach 

wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

• „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. 
 

(miejscowość) (data: dd-mm-rrrr) (podpis wnioskodawcy) 

 
1 Zgodnie z ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 

2 Adresem miejsca zamieszkania jest adres gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ciepła jest węgiel. 

3 Dane nieobowiązkowe.  

4 proszę wybrać jedną z frakcji: ekogroszek, groszek, orzech, miał

UWAGA!: Informacje przedstawione we wniosku składa się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń – 

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

  

 

 

  

  

  
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dla wnioskodawcy: 

Wypełniony wniosek można złożyć w wersji: 

   papierowej w Informacji Urzędu Miejskiego w Lipianach , Plac Wolności 1 – pokój nr 6 

   w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00,  
 

 

 

 

Wypełnia Urząd Miejski w Lipianach 
 

Gospodarstwo domowe na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny: 

 otrzymało dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub pozytywnie rozpatrzono wniosek 

o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.  

 

lub 
 

Gospodarstwo domowe na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny: 

 złożyło Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw przed 11 sierpnia 2022 

r. źródłem ogrzewania każdego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło 

ciepła zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków  

 

 złożyło deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 

i 1768) w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 r. 

 

 

Gospodarstwo domowe: jest/nie jest5 uprawnione 

do zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 
 

 

 

 

 
Lipiany ………………………………………. …………………………………………... 

(miejscowość) (data: dd-mm-rrrr) (podpis osoby uprawnionej 
do weryfikacji) 

 

 

 

5 Niewłaściwe należy skreślić. 

 

Po otrzymaniu informacji z Urzędu Miejskiego w Lipianach o pozytywnym rozpatrzeniu 

WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE 

                                należy dokonać zapłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach 

                         kasa urzędu czynna od 9.00 do 14.00 z przerwą od 10.30 do 11.00 

 


