
Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r.  
oraz Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. 

 
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE 

Informacje przedstawione we wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru należy zaznaczać X . 
 

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

domowego: 

Wójt Gminy Łysomice 
ul. Warszawska 8 
87-148 Łysomice 

 

I. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

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

1.1. Imię (imiona)  ................................................................................................................................................  

1.2. Nazwisko  ......................................................................................................................................................  

1.3. Numer PESEL 

1.4. Numer telefonu .............................................................................................................................................  

1.5.  Adres poczty elektronicznej ................................................................................................... (opcjonalnie) 

2. Adres miejsca prowadzenia gospodarstwa domowego którego dotyczy wniosek  
 o zakup preferencyjny 
 

2.1. Gmina ............................................................................................................................................................  

2.2. Miejscowość i kod pocztowy.........................................................................................................................  

2.3. Ulica (jeśli dotyczy) ........................................................................................................................................  

2.4. Numer domu .................................................................................................................................................  

2.5. Numer mieszkania ........................................................................................................................................  

 

           



II. Informuję, że już dokonałem* w ilości ............. ton /nie dokonałem* zakupu 

preferencyjnego paliwa stałego. 

*niepotrzebne skreślić 

III. Składam wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego za okres do 31.12.2022 r.  

w ilości ............ ton (max 1,5 tony): 

 

1. Orzech  ..............................ton 

2. Groszek   ..............................ton 

IV. Składam wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego za okres od 01.01.2023 r.  

w ilości   ............ ton (max 1,5 tony): 

 

1. Orzech  ..............................ton 

2. Groszek   ..............................ton 
 
 
 
 

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 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 
 

Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

....................................................................................................... 
(miejscowość, data i podpis) 


