
SO.2601.19. ……………… .2022  
Wypełnia urząd 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina  

plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA DO 31.12.2022 R. 

Proszę wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI 

A. Dane Wnioskodawcy, informacja o dodatku węglowym: 
 

   

 …………………………………………………………………………………… 
01. PESEL 02. Imię (imiona) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
03. Nazwisko 

…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 
04. Numer telefonu*  lub (05.) adres poczty elektronicznej* 

Czy Wnioskodawca lub inny członek gospodarstwa domowego złożył w Ośrodku Pomocy 

Społecznej wniosek o dodatek węglowy dla nieruchomości wskazanej poniżej w punkcie B: 

(proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X)  TAK   NIE 

B. Adres zamieszkania na terenie gminy Murowana Goślina, pod którym jest 

prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup: 

………………………………………………………  ……………………………………………………………………  ……………………… 
06. Miejscowość 07. Ulica 08. Nr domu/lokalu 

C. Wnioskuję o zakup preferencyjny węgla kamiennego typu:  

(proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X)  ekogroszek/groszek (sortyment 8-25 mm) 

   orzech (powyżej 25 mm) 

w ilości** …………… tony w cenie 2000 zł brutto za tonę. 

D. Oświadczam, że ja lub członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny (proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem X): 

 dotychczas nie dokonaliśmy zakupu preferencyjnego węgla 

 dokonaliśmy już zakupu preferencyjnego węgla  w  ilości ……………… ton 

E. Oświadczam, że ani ja, ani żaden członek 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 1,5 tony. 

Informacje przedstawione w niniejszym wniosku o zakup składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 ………………………………………………………………… ………………………………………………………… 
 Miejscowość i data  Czytelny podpis Wnioskodawcy 

*) dane nieobowiązkowe, przy czym ich podanie ułatwi kontakt w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku 

**) maksymalnie można preferencyjnie zakupić 1,5 tony węgla na gospodarstwo domowe 

           


