
WNIOSEK  

O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI, w pola wyboru należy wpisać  

 
1. Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospo-

darstwa domowego: 

Burmistrz Makowa Podhalańskiego, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański 

 

2. Dane wnioskodawcy: 

01. Imię:    ……………………………………………………….……………………………  

02. Nazwisko:  ……………………………………………………….……………………………  

03. Numer PESEL:  ……………………………………………………….……………………………  

04. Nr telefonu:*  ……………………………………………………….……………………………  

05. Adres poczty elektronicznej:* ……………………………………………………………………….. 
(* należy wskazać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) 

 

3. Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest doko-

nywany zakup preferencyjny: 

01. Miejscowość i kod pocztowy: .……………………………………………………………………….  

02. Ulica:    ……………………………………………………….……………………………  

03. nr domu:   ……………………………………………………….……………………………  

05. nr mieszkania  ……………………………………………………….……………………………   

 

4. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu preferencyj-

nego w okresie do 31 grudnia 2022 roku (maksymalnie łącznie 1500 kg):  

01. kostka (granulacja 63-200mm)  …………….. kg 

02. kostka (granulacja 63-130mm)  …………….. kg 

03. orzech (granulacja 25-80mm)  …………….. kg 

04. groszek II – Jaret (granulacja 5-25 mm)  …………….. kg 

05. miał       …………….. kg 

 

5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli tak to w jakiej ilości):  

 Tak, w ilości ………………………………… kg                 Nie  

 

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego 

jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypa-

dający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 

takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 paź-

dziernika 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2236).  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikają-

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

 

 

 

………………………………………………...                ………………………………………………... 
(miejscowość i data)               (podpis wnioskodawcy) 

 

Klauzula informacyjna RODO do zapoznania na stronie internetowej: https://www.makowpodhalan-

ski.pl/gmina-urzad-miejski/urzad-miejski/regulaminy-deklaracje-polityki-rodo/klauzulainformacyj 


