
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

DOTYCZĄCY ZAKUPU NA 2023 ROK 
 

 

1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 

 

2. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY 
ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

Nazwisko: 

 

Imię: 

 

Nr telefonu: 

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): 

 

ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE,  
NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

Gmina: 

Włoszakowice 

Ulica: 

 

Nr domu: 

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

 
 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH 
ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

 

Rodzaj wnioskowanego paliwa do zakupu Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu podana w tonach  
(łącznie nie więcej niż 3,0 tony jeżeli nie było zakupu węgla do 31.12.2022 r.) 

 Węgiel orzech (25+ mm)  

 Groszek/ekogroszek  
(8 do 25 mm) 

  
 

 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM 

ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

 Informuję, że nie dokonałem/am / zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 

 Informuję, że dokonałem/am zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości ……………. ton 

5. OŚWIADCZENIA 

 Oświadczam,  że ja ani żaden członek  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 3 tony 

 (np. PGG, Tauron), a jeżeli został dokonany powyższy zakup należy wskazać w jakiej ilości: 

 mniej niż 1,5 tony: ilość (tony) ……………;  

 1,5-3,0 ton: ilość (tony) …………………..; 

 powyżej 3,0 ton.  

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

……………………………………………………………. 

data i podpis wnioskodawcy 

 

UWAGA! 
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
Proszę wypełnić WIELKIMI LITERAMI Pole wyboru należy zaznaczyć znakiem  X 

 

Wójt Gminy Włoszakowice 



 

 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych (Dz.U 1000 z 2018r.) informujemy, 
że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice; 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Włoszakowice możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@wloszakowice.pl; 
3. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją zadania gminy polegającego na preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 
dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236).  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Włoszakowice, podmioty współpracujące 
z Urzędem na mocy zawartych umów, a także zewnętrzne organy i instytucje na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.   

7. Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do realizacji zakupu paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na preferencyjnych 

zasadach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowania złożonego do Wójta wniosku  o preferencyjny zakup paliwa 
stałego dla Państwa gospodarstwa domowego. 

9. Dane  będą  przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do czasu ustania celu ich przetwarzania a następnie archiwizowane  
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r.  o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach   oraz   rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresów działania archiwów zakładowych. 

 
 

 
                   ……………………………………….                                                                                            ……………………………………….. 
                        miejscowość i data                                                                                                                 czytelny podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ PRACOWNIKA URZĘDU 

 

 negatywna   

 pozytywna 

 pozytywna w części, przyznano ……………… ton 

 

Weryfikacji dokonano w zakresie:  

1) wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego , w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym 

2) pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego 
3) zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie  

z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 
(Dz. U. z 2022r., poz.438 ze zm.), 

4) dane zgromadzone w rejestrze Pesel oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji 
ludności ( Dz. U. z 2022r. poz. 1191) 

 

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                      …………………………………….. 
data i podpis pracownika dokonującego weryfikacji   

 

mailto:iod@wloszakowice.pl

