
WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .     

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA1) 

Wójt Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2 , 21-007 Mełgiew 

1) Wniosek składa się do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

osoby fizycznej składającej wniosek o zakup węgla  

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 

DANE WNIOSKODAWCY 

01.  Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03  Pesel 

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

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA (pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego 

jest dokonywany zakup preferencyjny) 

01. Gmina ………………………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy  

 

02. Miejscowość 

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

03. Ulica  

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

04. Nr domu   

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

05. Nr telefonu lub       06. Adres poczty elektronicznej 

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

 

2. Określenie ilości i rodzaju paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach 

zakupu preferencyjnego do dnia 31 grudnia 2022 r. ………… kg2) 

 □ groszek 

 □ orzech 

Transport w zakresie: 

            □ własnym 

            □ usług Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Mełgwi     

  

2) wg Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. § 1 ustala się, że ilość paliwa stałego 

dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg – do dnia 31 grudnia 

2022 r. 

  -    



– 2 – 

Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego (wraz 

z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w przypadku dokonania tego zakupu)  

□ TAK    ………… kg 

□ NIE 

3.   Oświadczenia: 

 Oświadczam, że:  

–  wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą, 

–  wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup 

preferencyjny, nie nabyli 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). 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Niniejsze oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 10 ust. 2 ustawy 

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.). 

 

 

………………………… …………………………  ………………………… 

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

 


