
Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 1367/22 

Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka 

z dnia 9.11.2022 r. 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY 

PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 
 

Organ, do którego jest składany wniosek: Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka 

 

1. Dane Wnioskodawcy: 

 

Imię (imiona): ___________________________________________________________________________ 

Nazwisko:_______________________________________________________________________________ 

Adres poczty elektronicznej: __________________________ Nr telefonu: ___________________________ 

Numer PESEL:  
 

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

 

Kod pocztowy: 34 – 200         Miejscowość:  Sucha Beskidzka 

Ulica: _____________________________________ Nr domu: ____________ Nr mieszkania: ____________ 

3. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu 
preferencyjnego:* 

 eko – groszek: __________ ton 

 inny (np. orzech lub kostka) __________ ton 
 

4. Opłata za zakup preferencyjny paliwa stałego zostanie uiszczona: 

 gotówką (kartą) w Kasie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka 

 przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sucha Beskidzka o numerze:  

67 8128 0005 0018 7886 2000 0010 

5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego? (np. w innej gminie) 

 

 Nie 

 Tak, w ilości: _________ ton  

 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

 Ani ja, ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup 

preferencyjny, nie nabyli 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 rozporządzeniu Ministra Aktywów 

Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa 

domowego w ramach zakupu preferencyjnego (patrz: przypis końcowy). 

- verte - 



Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 

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

 

 

Sucha Beskidzka, dn. ______________________  ___________________________________________ 

          podpis Wnioskodawcy 

 

ADNOTACJE URZĘDU: 

M
O
P
S 

Wniosek zweryfikowano: 

 pozytywnie: _______ ton; 

 negatywnie 

Uwagi: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Kwota do zapłaty: ___________________ zł 
 
 
Sucha Beskidzka, dn. ______________________  _____________________________________ 
           podpis upoważnionego pracownika MOPS 
 

R
F
N 

Zakup preferencyjny został opłacony: 

 gotówką (kartą) w Kasie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka 

 przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Sucha Beskidzka 

Uwagi: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Sucha Beskidzka, dn. ______________________  _____________________________________ 
                          podpis pracownika RFN UM 
 

 

Klauzula informacyjna 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 

34-200 Sucha Beskidzka, email: burmistrz@sucha-beskidzka.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest 

na stronie internetowej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka w zakładce SAMORZĄD  RODO, w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Sucha Beskidzka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Administratora. 

 

 

* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej 
dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2238), ilość paliwa stałego dostępna 
dla jednego gospodarstwa domowego wynosi: 

 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. 
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