
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

NA OKRES OD 01.01.2023 r.

UWAGA!

Informacje  przedstawione  we  wniosku  o  zakup  preferencyjny  paliwa  stałego  dla
gospodarstw domowych składa się  pod rygorem odpowiedzialności  karnej  za składanie
fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego.

 
Należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI każdy punkt wniosku.

Pola wyboru należy zaznaczyć  X
 
1. Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla

gospodarstwa domowego. 

Prezydent Miasta Katowice 
 

2. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

3. Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny paliwa stałego: 

01. Gmina/dzielnica 

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

02. Miejscowość i kod pocztowy 

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

03. Ulica 04. Nr domu 05. Nr mieszkania

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

06. Nr telefonu 07. Adres poczty elektronicznej

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



4. Wnioskowane  zapotrzebowanie  i  rodzaj  paliwa  stałego  w  ramach  zakupu
preferencyjnego:

Uwaga:  Limit  zakupu  węgla  na  sezon  grzewczy  2022-2023  wynosi  3  tony na
gospodarstwo domowe. Węgiel można kupić w dwóch okresach w ilości nie więcej niż
1,5 tony w 2022 r. oraz nie więcej niż 1,5 tony w 2023 r. Jeśli jednak nie zakupiono dla
gospodarstwa domowego węgla w 2022 r. w ilości 1,5 tony, to niewykorzystaną część
limitu można zakupić w roku 2023. 

ilość ton od dnia 

1 stycznia 2023 r.

01. Groszek 

02. Ekogroszek

03. Orzech/kostka  

5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego od
Miasta Katowice? Jeśli tak proszę podać ilość. 

Tak, w ilości……………………ton

Nie

6. Oświadczenie wnioskodawcy:

Oświadczam,  że  ja  ani  żaden  członek  mojego  gospodarstwa  domowego,  na  rzecz
którego  jest  dokonywany  zakup  preferencyjny,  nie  nabył  paliwa  stałego  na  sezon
grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę
w ilości co najmniej 3 ton.

7. Transport *

Transport we własnym zakresie

Transport za pobraniem odrębnej opłaty

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………… …………………………        ……………………….…
(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr)           (czytelny podpis wnioskodawcy)

*Szczegółowe informacje w zakresie dotyczące dystrybucji węgla oraz opłaty za transport są opublikowane
na stronie www.katowice.eu/wegiel
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