WNIOSEK
O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Wójt Gminy Gruta
Gruta 244
86-330 Mełno

CZĘŚĆ I - DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:
DANE OSOBY FIZYCZNEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK, ZWANEJ DALEJ „WNIOSKODAWCĄ”
………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO
RZECZ KTÓREGO DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY:

DOMOWE

NA

…………………………………………………………………………………………………………………..
01. Miejscowość
…………………………………………………………………………………………………………………..
02. Nr domu

05. Nr mieszkania

06. Kod pocztowy i poczta

………………………………………………………………………………………………..…………………
07. Nr telefonu

08. Adres poczty elektronicznej

OKRESLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO (WEGLA KAMIENNEGO) O ZAKUP KTÓREGO
WYSTEPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PEFERENCYJNEGO DO DNIA
31.12.2022 ROKU:

□ orzech w ilości ......................... ton
□ groszek/ekogroszek w ilości ....................... ton
□ miał w ilości .............................................. ton

Uwaga: zaznaczenie preferowanego rodzaju paliwa ma charakter deklaratywny i nie gwarantuje,
że wybrany przez Państwa rodzaj paliwa stałego (węgla) będzie dostępny.

-verte-

CZĘŚĆ II - OŚWIADCZENIA I PODPIS WNIOSKODAWCY
Ja, niżej podpisany oświadczam, że:
– jako wnioskodawca oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany
jest zakup preferencyjny*:
□ nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie nie
wyższej 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. zakupie preferencyjnym paliwa
stałego prze gospodarstwa.
□ dokonaliśmy już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości ………… ton po cenie nie wyższej
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. zakupie preferencyjnym paliwa stałego
przez gospodarstwa
– wszystkie podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne aktualne i zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym;
– zostałam/em poinformowany, że paliwo stałe posiada odrębny certyfikat jakości wydany przez importera,
a gmina Gruta oraz składy opału, które obsługują sprzedaż preferencyjną nie ponoszą odpowiedzialności za
jakość tego paliwa;
– zostałam/em poinformowany, że kwestie dotyczące reklamacji jakości paliwa stałego należy zgłaszać
bezpośrednio do inwestora: PGE Paliwa sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków, tel. kontaktowy
12 64 66 740, e-mail: biuro.pgepaliwa@gkpge.pl
– zostałam/em poinformowany, iż odbiór paliwa stałego (węgla) może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia
złożenia wniosku o jego zakup;
– zostałam/em poinformowany, że w cenie zakupu paliwa stałego nie zawierają się usługi dodatkowe
tj: workowanie oraz transport do miejsca prowadzenia gospodarstwa domowego wnioskowany;
– jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

(miejscowość i data)

(podpis wnioskodawcy)

_________________________________________________________________________________
CZĘŚĆ III – WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU:

□ Wnioskodawcy przysługuje dodatek węglowy i spełnia warunki do zakupu paliwa stałego po
cenie preferencyjnej w ilości…………………
□ Wnioskodawcy NIE przysługuje dodatek węglowy i nie spełnia warunków do zakupu paliwa
stałego po cenie preferencyjnej

..................................................................
(data, podpis i pracownika)

*

zaznaczyć właściwe

