
WNIOSEK WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI           

                                                                                                Grudziądz, dnia ………………... 

                                                                                           miejscowość                   data 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 

ul. Waryńskiego 34A 

86 - 300 Grudziądz 

 

Wniosek 

o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe 

 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego 

 

1.1. ……………………………………………………………………………………..… 

         imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

1.2. .………………………………………………………………………………………. 

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

adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny 

 

1.3. ……………………………………………………………………………………….. 

adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

 

2. Ilość paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego: 

a) zakup do 31.12.22 Orzech – ilość …………  b) zakup od 01.01.23   Orzech – ilość ……….  

                                    Groszek – ilość ………..                                       Groszek – ilość ……… 

 

3. Oświadczenia wnioskodawcy 

 

3.1. Nie dokonałem/ dokonałem1 już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości……………… 

…..…………………………….2 

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

dokonywany zakup preferencyjny, 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 z dnia 20 października 2022 

r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe: 

1) 1500 kg – do dnia 31.12.2022 r. 2) 1500 kg – od dnia 1.01.2023 r.  

3.3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.3 

3.4. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych objętych niniejszym wnioskiem innym 

podmiotom, w związku z realizacją tego wniosku.   

 

……………………………………………….. 

podpis wnioskodawcy 

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić. 
2 Podać ilość paliwa stałego nabytego już w ramach zakupu preferencyjnego. 
3 Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Klauzula zawarta w punkcie 3.3. zastępuje pouczenie 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 

 

 

Adnotacja MOPR ………………………………………………………………………………………………………………… 


