
Wniosek o zakup preferencyjny 

paliwa stałego dla gospodarstwa domowego 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1) należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.  

2) pola wyboru należy zaznacza znakiem „X”.     

Podmiot upoważniony przez Burmistrza Miasta Kwidzyna do przyjmowania wniosku o zakup 

preferencyjny paliwa stałego (węgla): 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Grudziądzka 6, 82-500 Kwidzyn, tel. (55) 646 16 26 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego 

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

Dane wnioskodawcy 

Imię (imiona) 

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

Nazwisko 

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

2. Adres miejsca prowadzenia gospodarstwa domowego, którego wniosek o zakup 

preferencyjny dotyczy: 

Miasto Kwidzyn, ulica   ……………………………………….……………………………………...…... 

Nr domu  Nr mieszkania               Nr telefonu           Adres poczty elektronicznej 

 

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

3. Określenie rodzaju oraz ilości paliwa stałego, o którego zakup ubiega się wnioskodawca 

 (minimalna ilość paliwa – 250 kg, natomiast maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po 

preferencyjnej cenie to 1500* kg w każdym z podanych terminów): 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. 

w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach 

zakupu preferencyjnego (Dz.U z 2022 r. poz. 2238). 

 

Sortyment 

węgla 

Ilość w tonach w okresie do 

dnia 31.12.2022 r. 

Ilość w tonach w okresie 

od 01.01.2023r. do 30.04.2023r. 

Orzech  

 

 

Groszek  

 

 



 

4. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa 

stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego 

Tak, dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości …………….ton 

 

Nie, nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego  

 

Oświadczam, że:  

1) ani ja ani inny członek mojego gospodarstwa domowego nie dokonał w ramach zakupu 

preferencyjnego zakupu paliwa stałego na sezon grzewczy 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; 

2) wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą; 

3) głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego zgłoszonego lub wpisanego do Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art.27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 

(Dz. U. z 2022r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967) jest węgiel kamienny/węgiel groszek/ miał węglowy; 

4) spełniam warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967). 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny.  

                     

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

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

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Niniejszy wniosek podlegać będzie weryfikacji. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu  

wniosku,  wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem danych kontaktowych 

wskazanych we wniosku. Wraz z informacją o rozpatrzeniu wniosku, Wnioskodawca zostanie 

poinformowany o dalszych czynnościach jakie musi dokonać w celu preferencyjnego zakupu paliwa 

stałego na potrzeby gospodarstwa domowego. 

 

 

 

 

 

 



Adnotacje urzędowe (wypełnia MOPS Kwidzyn) 

Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) niniejszy wniosek został zweryfikowany 

w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, 

dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967) lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na 

rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego, w sposób: 

1) Pozytywny¹; 

2) Negatywny¹; 

3) Wniosek o przyznanie dodatku węglowego nie został złożony.1 

Weryfikacji dokonał ……………....................................................w dniu…………………….…………  

          

            ……………………………………  

                  podpis weryfikującego 

 

Zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, 

o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji 

i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 

i 1967)2, w sposób:  

1) Pozytywny¹; 

2) Negatywny.1 

Weryfikacji dokonał …………………….....................w dniu …………………………………………………  

           

                 

                  ………………………………………… 

           podpis weryfikującego 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca 

warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia  
5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku 


