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WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA  
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KLIENTA 
 Zakup węgla na preferencyjnych warunkach jest możliwy po wcześniejszym uiszczeniu opłaty na 

rachunek Gminy Tomaszów Mazowiecki nr 60 9291 0001 0125 0523 2000 0780.  W tytule 
przelewu wpisz „wniosek o zakup imię i nazwisko wnioskodawcy” 

 Cena za tonę paliwa stałego (bez względu na frakcję) wynosi 2000 zł za tonę. 
Kwota przelewu jest uzależniona od ilości paliwa, które wnioskodawca zamierza kupić 
np. 1 tona groszku – opłata wyniesie 2000 zł 
        1,5 tony groszku – opłata wyniesie 3000 zł 

 Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz potwierdzeniu uiszczenia opłaty, Gmina Tomaszów 
Mazowiecki przekaże na Pana/Pani adres poczty elektronicznej, telefonicznie lub sms-em 
informację o pozytywnym zakończeniu postępowania 

 Państwa dane zostaną również przekazane do firmy, zajmującej się dystrybucją paliwa na terenie 
gminy. Pracownik firmy skontaktuje się z Państwem telefonicznie celem ustalenia dogodnego 
terminu dostawy węgla. 

 Pierwszy transport do miejsca zamieszkania jest darmowy, w przypadku zamówienia części 
z przysługującego limitu, koszt każdego kolejnego transportu z miejsca składowania paliwa do 
miejsca zamieszkania będzie ponosić kupujący 
 

 

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 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

1. Dane wnioskodawcy 
Imię 
 
 

Nazwisko 

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

Kod pocztowy Adres poczty elektronicznej * 

Ulica 
 
 

Numer domu Numer mieszkania Numer telefonu* 

* Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy. Numer telefonu jest niezbędny w celu umówienia 

terminu dostawy. 

 

 

 

 

Nr wniosku 
 
………………………../22/PZW 



2. Występuję o zakup (podaj rodzaj paliwa stałego oraz wielkość wyrażoną w kg): 

 Ilość kg do dnia 
31 grudnia 2022 r. 

Ilość kg od dnia 
1 stycznia 2023 r. 

groszek (0,8 – 2,5 cm)   

orzech (2,5 – 5 cm)   

 

WAŻNE! 
Maksymalna ilość paliwa stałego dla gospodarstwa domowego wynosi 1500 kg do 31 grudnia 2022 r. oraz 

1500 kg od 1 stycznia 2023 r. 

 

3. Oświadczenia 

 oświadczam, że dokonałem już zakupu preferencyjnego 

   NIE                      TAK …………………………………………………………….. 
                                            (podaj ilość zakupionego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego) 

 oświadczam, że ja lub członek mojego gospodarstwa domowego, nabyłem paliwo stałe na sezon 

grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę 

    NIE                     TAK ……………………………………………………………… 
                                     (podaj ilość zakupionego paliwa) 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

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

 

4. Dodatkowe informacje: 

  Mam przyznany / wypłacony dodatek węglowy. 

  Członek mojego gospodarstwa domowego: ……………………………………………………..  ma     przyznany / 
wypłacony dodatek węglowy.                                        (imię i nazwisko)      

  Nie  złożyłem wniosku o dodatek węglowy, ale spełniam warunki do uzyskania dodatku węglowego, 

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

głównym źródłem ogrzewania mojego gospodarstwa domowego 

jest:……………………………………………………………………… zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem 

zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. 

  Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury za zakup paliwa stałego na podany we wniosku adres e-mail. 

 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI 
Potwierdzam wpłatę na zakup paliwa stałego: 

identyfikator przelewu: ……………………………….. 

data: …………………………….. 

kwota: …………………………… 

 
 
 

……………………………………………………… 
(data, pieczątka i podpis pracownika) 

Potwierdzam, że Wnioskodawca spełnia/nie spełnia warunki do 

preferencyjnego zakupu węgla. 

 

 

 wysłano informację sms/e-mail do klienta …………………………… 
                                                                                     (data) 

 
 

……………………………………………………… 
(data, pieczątka i podpis pracownika) 

 

 
 


