
 

…………………………………….….…….…  

Imię i nazwisko  

……………………………………….……..… 

………………………………………….…..…  

Adres gospodarstwa domowego  

…………………..…………………….………  

Telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

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

 

1. Składam wniosek o zakup węgla od dnia 1.01.2023 r. 
 

 kostka 

 orzech  

 groszek 

w ilości łącznej: 

  0,5 tony   

  1 tona 

  1,5 tony 

 
 

2. Oświadczam, że: 

 spełniłem/łam warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, 

 

 nie złożyłem/łam wniosku o wypłatę dodatku węglowego,                                           

 nie dokonałem/łam zakupu preferencyjnego paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu 

preferencyjnego, 

 dokonałem/łam zakupu preferencyjnego paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu 

preferencyjnego w ilości (podać masę w kg lub tonach) 

………………………………………………………………………… 

 ani ja, jako osoba składająca wniosek o sprzedaż preferencyjną paliwa stałego ani żaden członek 

wchodzący w skład prowadzonego przeze mnie gospodarstwa domowego nie nabyliśmy paliwa 

stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000,00 zł 

brutto za tonę w ilości, co najmniej 3 tony, 

 udostępniono mi do wglądu przed złożeniem niniejszego wniosku dokumenty potwierdzające, 

jakość paliwa stałego, o którym mowa w ustawie z 27 października 2022r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2 listopada 2022r, poz. 

2236), do treści, których nie wnoszę zastrzeżeń,  

 

Wójt Gminy Łącko 
33-390 Łącko 445 

 

 2 tony 

 2,5 tony 

 3 tony 

 



 

 zostałem poinformowany, iż termin wydania towaru z racji ogólnych problemów związanych  

z dostępnością paliwa stałego może się wydłużyć, co nie będzie przedmiotem roszczenia z mojej 

strony, w szczególności w zakresie wypłaty kary, odszkodowania lub innych należności za 

opóźnienia w wydaniu paliwa stałego ze strony podmiotu dokonującego sprzedaży,  

 zdaję sobie sprawę z faktu, iż nabywane paliwo stałe może w nieznaczny sposób bez obniżenia 

przydatności do wykorzystania do ogrzewania w gospodarstwie domowym, zawierać część 

skruszonego paliwa (ubytki naturalne) powstałe w ramach transportu do gminnego punktu 

wydania, za które to ubytki żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i których żadna ze 

stron w dacie złożenia wniosku nie była w stanie przewidzieć, co nie będzie przeze mnie 

kwestionowane w okresie po nabyciu paliwa stałego,  

 nabywane paliwo stałe będzie wykorzystane jedynie do celów grzewczych obiektu 

mieszkalnego, z wyłączeniem innych wszelkich możliwości odmiennego wykorzystania,  

 w przypadku braku zamawianego rodzaju paliwa stałego w postaci kostka/orzech/groszek, 

wyrażam zgodę na zmianę rodzaju paliwa stałego z niedostępnego na dostępny i w tym zakresie 

wnoszę o poinformowanie mnie drogą telefoniczną lub email o zamianie, z prawem do odmowy 

zaproponowanej zamiany w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania propozycji zamiany. 

Brak sprzeciwu z mojej strony wyrażać będzie akceptację propozycji zamiany paliwa stałego, 

w tym akceptację zaproponowanych warunków cenowych.  

 

Oświadczam, że jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

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

 

 
…………………………………………………………. 

       Miejscowość, data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną wynikającą z przepisów RODO  

(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), która dostępna jest w miejscu składania wniosku 

oraz na stronie internetowej www.lacko.pl  
 

 

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

Miejscowość, data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


