
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego 

Informacje przedstawione 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. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego do: 

Wójt Gminy Młodzieszyn 

ul. Wyszogrodzka 25 

96-512 Młodzieszyn 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

……………………………………………………………….. 

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

będzie dokonywany zakup preferencyjny: 

Miejscowość:…………………………………………………………………… 

Ulica i nr domu: 

………………………………………………………………………………... 

Adres poczty elektronicznej: …………………….………….……………..  

lub numer telefonu:…………………………………………….…………..…… 

 

Składam wniosek o zakup: 

1) groszek w ilości: …………………........ton.
1
  

2) ekogroszek w ilości: …………………..ton.
1
 

3) orzech  w ilości: ………………………..ton.
1
 

1) należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1500 kg do 

31.12.2022 oraz 1500 kg od dnia 1.01.2023 



 

 

 Oświadczam, że ja ani żaden inny 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 określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust 2 

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

stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).
2
 

 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)
2
  

 
2) należy wybrać właściwe 

 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

 

,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia” 

 

…………………………………………………………………………… 

Miejscowość                     data                       podpis wnioskodawcy 

                                                                                                                 

Oświadczenie 

Jestem świadomy, że Gmina Młodzieszyn i  podmiot nie ponosi 

odpowiedzialności za jakość dystrybuowanego węgla jak również nie 

przyjmuje reklamacji  w/w towaru. 

……………………………… 

                                                                                                                            

podpis wnioskodawcy 

 


