
Jeżeli nie możesz osobiście dokonać zakupu węgla niektóre czynności z tym związane możesz powierzyć 

pełnomocnikowi (osobie, która wykona te czynności za Ciebie). Pełnomocnictwo musi szczegółowo określać 

zakres czynności, w których ma występować pełnomocnik – jego upoważnienie do działania będzie ograniczone 

do tych konkretnych spraw np. do odbioru dokumentu uprawniającego do zakupu preferencyjnego paliwa 

stałego dla gospodarstwa domowego lub/i odbioru węgla w składzie węglowym lub/i odbioru faktury za 

zakupiony węgiel. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej.  

 

          WZORY PEŁNOMOCNICTW (do wyboru) 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

DO ODBIORU DOKUMENTU UPRAWNIAJĄCEGO DO ZAKUPU PREFERENCYNEGO PALIWA STAŁEGO (WĘGLA) 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko) 

 

zamieszkały/a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

 

posiadający/a numer PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

upoważniam Pana/ią: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i Nazwisko) 

 

legitymującego/ą się ………………………………………………….. seria ………………….. numer …………………………….. 
                                                                     (rodzaj dokumentu) 

 

do dokonania w moim imieniu i na moją rzecz odbioru z Urzędu Gminy Chmielno dokumentu uprawniającego 

do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na podstawie Ustawy z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz wykonania 

wszystkich niezbędnych czynności z tym związanych.  

 

 

………………………………………………………………. 
                              (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEŁNOMOCNICTWO 

DO ODBIORU WĘGLA ZE SKŁADU WĘGLOWEGO zakupionego w ramach zakupu preferencynego paliwa stałego 

dla gospodarstwa domowego na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko) 

 

zamieszkały/a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

 

posiadający/a numer PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

upoważniam Pana/ią: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i Nazwisko) 

 

legitymującego/ą się ………………………………………………….. seria ………………….. numer …………………………….. 
                                                                     (rodzaj dokumentu) 

 
do dokonania w moim imieniu i na moją rzecz odbioru ze składu węglowego węgla zakupionego w ramach 

zakupu preferencyjnego na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (na podstawie wystawionego przez Gminę Chmielno dokumentu 

uprawniającego do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na podstawie Ustawy 

z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych).  

 

 

………………………………………………………………. 
                              (data i podpis) 

 

 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

DO ODBIORU FAKTURY WYSTAWIONEJ PRZEZ GMINĘ CHMIELNO ZA PALIWO STAŁE (WĘGIEL) zakupione w 

ramach zakupu preferencyjnego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Imię i Nazwisko) 

 

zamieszkały/a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) 

 

posiadający/a numer PESEL: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

upoważniam Pana/ią: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Imię i Nazwisko) 

 

legitymującego/ą się ………………………………………………….. seria ………………….. numer …………………………….. 
                                                                     (rodzaj dokumentu) 

 
do dokonania w moim imieniu i na moją rzecz odbioru faktury wystawionej przez Gminę Chmielno za paliwo 

stałe (węgiel)  zakupione w ramach zakupu preferencyjnego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. 

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

 

………………………………………………………………. 
                              (data i podpis) 


