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Marklowice, dnia ..........................…… 

 

 

    Wójt Gminy Marklowice 

    ul. Wyzwolenia 71 

    44-321 Marklowice 
 

           

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

do 31 grudnia 2022 r. 

 

1.  Dane wnioskodawcy 
 

Imię i nazwisko 

 

 
 

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

 

 
 

Nr telefonu             Adres e-mail 

 

 

  

 

 

2. Określenie ilości paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego: 
 

Wnioskuję o zakup węgla kamiennego wykorzystywanego do ogrzewania nieruchomości 

(maksymalnie 1,5 tony) 

 

kostka/orzech       ilość ………………... 

groszek uziarnienie od 8 mm do 31,5 mm   ilość ………………... 

groszek/ekogroszek uziarnienie od 5 mm do 25 mm ilość ………………... 

 

(Gmina nie gwarantuje możliwości odbioru wnioskowanego sortymentu węgla.) 

 

3. Wymagane informacje i oświadczenia 

 

Informuję, że: 

□ nie dokonałem/łam zakupu preferencyjnego paliwa stałego 

□ dokonałem/łam już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości ...................... ton 
 

właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem X 

 

Oświadczam, że ja ani żaden inny 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 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. 

U. Z 2022 r. poz. 2236), tj. 1,5 tony. 
 

Pouczenie: 

Informacje przedstawione we 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. 

Pouczenie o treści art. 233 Kodeksu karnego: 
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Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed 

odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, 

uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy 

zeznania lub odpowiedzi na pytania. 

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie 

mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 

lat 10. 

§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 

1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na 

rozstrzygnięcie sprawy, 

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, 

chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. 

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis 

ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Przyjmuję do wiadomości treść poniższej klauzuli informacyjnej RODO 

 

 

 

 

 

         ………………………………….. 

             
 czytelny podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 

1) przez Gminę Marklowice z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice, w celach związanych z 

zakupem paliwa stałego na preferencyjnych warunkach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale 

niezbędne do przesłania i realizacji wniosku. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Marklowice. Pełna treść klauzuli 

informacyjnej znajduje się na stronie marklowice.pl w zakładce Klauzula informacyjna RODO. 


