
 

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Warszawa, ……………….…………… 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

- Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI 

- Pola wyboru należy zaznaczyć 

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

gospodarstwa domowego  

Prezydent m.st. Warszawy  

Dane Wnioskodawcy 

  

imię i nazwisko 

  

PESEL 

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

jest zakup preferencyjny: 

 

  

miejscowość 

  

dzielnica m.st. Warszawy 

  

kod pocztowy 

  

ulica, nr domu, nr lokalu 

  

adres poczty elektronicznej 

  

nr telefonu 

UWAGA! 
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa 

domowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 

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



Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje wnioskodawca*: 

Lp. Węgiel kamienny 
Ilość zamawiana  

do 31 grudnia 2022 r. 

Ilość zamawiana  

od 1 stycznia 2023 r. 

1 gruby (od 3 do 8 cm)   

2 ekogroszek / groszek (od 0,8 do 3 cm)   

Suma (pozycja 1 + 2); nie więcej niż 1 500 kg   

*Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 
preferencyjnego wynosi 1 500 kg do 31 grudnia 2022 r. i 1 500 kg od 1 stycznia 2023 r. 
 

Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego, (jeśli tak,  

to w jakiej ilości)? 

  TAK ………………..[kg] 

 
NIE 

 

OŚWIADCZENIA 

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, o jakiej jest mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych. 

 

  

(data) (czytelny podpis wnioskodawcy) 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

  

(data) (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 


