
Tczew, dnia ….....................................

…...................................................
/imię i nazwisko wnioskodawcy/

…...................................................
/PESEL/

ul. …..............................................
/adres zamieszkania/
83-110 Tczew
…...................................................
/telefon/
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WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WYPŁACENIE NA
RZECZ GOSPODARSTWA DOMOWEGO  DODATKU WĘGLOWEGO, O KTÓRYM

MOWA W ART. 2 UST. 1 USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2022 R. O DODATKU
WĘGLOWYM, ALBO POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU O WYPŁATĘ NA

RZECZ TEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO DODATKU WĘGLOWEGO 

Wnoszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego,
w skład którego wchodzę, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5
sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz
tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego. 

Oświadczam, że ani ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył 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*: 
1) pkt 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2) pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z
art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

* Zgodnie z § 1  rozporządzenia ministra aktywów państwowych z dnia 2 listopada 2022 r.  w
sprawie ilości paliwa stałego dostępnej  dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu
preferencyjnego,  ilość paliwa stałego dostępna dla  jednego gospodarstwa domowego w ramach
zakupu preferencyjnego wynosi:

1) 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
2) 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. 
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