
           

OŚWIADCZENIE 

złożone na wniosek strony (art. 75 § 2 KPA) 

 

Ja niżej podpisany(a) 

.......................................................................................................................................................................... 
imię i nazwisko oraz PESEL 

 

zamieszkały(a) ................................................................................................................................................ 

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 roku Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy
*
    

 

Oświadczam, że głównym źródłem ogrzewania mojego gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo 

stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy 

na paliwo stałe zasilane węglem, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. 

Powyższe dane są zgodne z deklaracją złożoną do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Strona została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego zeznania. 
 

 

Nowy Wiśnicz, __ __ - __ __ - _______ r.                      .......................................................................  
                               dzień    miesiąc      rok                                                  podpis osoby składającej oświadczenie                                                                
 

 

 

............................................................... 
 podpis osoby przyjmującej oświadczenie  
 

 

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. 
 

§ 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. 
 

 

 
Zgodnie z art. 2 ust. 17 ustawy o dodatku węglowym z dnia 05.08.2022r. wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła 

wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile 

wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca 

nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, 

odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji 

o przyznaniu dodatku węglowego. 
W związku z tym, że nie podaje Pan / Pani we wniosku adresu e-mail informuję, że informacje o przyznaniu świadczenia można 

uzyskać w siedzibie MOPS od poniedziałku do środy oraz w piątek w godzinach od 7.00 do 14.30.  
 
 

                                                                                                                                              ………………………………… 
                                                                                                                                                        data i podpis 


