
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO   

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO1 

(wniosek na okres od 01.01.2023 r. do 30.04.2023r.) 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art.10 ust.2  ustawy z dnia 27 

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

poz. 2236). 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .     

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP2 

 

WÓJT GMINY ZAKRZEW, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew 

……………………………………………………………………………………………………….. 
I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY  

1. Dane wnioskodawcy (osoby fizycznej składającej wniosek) 

01.  Imię (imiona) 

………………………………………………………………………….………………………………….…….. 

02. Nazwisko 

…………………………………………………………………………………….…………………….……….. 

03. Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………….…….. 

04. PESEL 

           

 

2. Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe wnioskodawcy, 

 na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny 

01. Gmina  

………………………………………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy   

 

02. Miejscowość 

………………………………………………………………………………………………………….. 

03. Ulica  

………………………………………………………………………………………………………….. 

04. Nr domu       05. Nr mieszkania   

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

 
1
 Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie  domowym, 

która spełnia warunki uprawniające do  dodatku węglowego,  o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy  

z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.  
2 Weryfikacji  wniosku o zakup dokonuje  wójt gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

fizycznej składającej wniosek.  

  -    
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3. Adres poczty elektronicznej  lub numer  telefonu wnioskodawcy3  

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

 

II. DANE DOTYCZĄCE PALIWA,  O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA 

 Rodzaj i ilość paliwa4  

 

    węgiel gruby  ......................... ton  
 
 
      groszek   .............................. ton   
               
 
III.  INFORMACJA, CZY WNIOSKOWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH ZAKUPU 

PREFERYNCYJNEGO5 
 

    Oświadczam, że ja ani żaden 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. 

 

    Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 

2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości ……………………………….. (ilość 

podajemy w tonach). 

 

Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny ( niepotrzebne skreślić): 

 

- nie złożyliśmy/ złożyliśmy wniosek do dnia 31.12.2022 roku na zakup paliwa stałego w Urzędzie 

 Gminy w ilości………………..tony; 

 

- nie dokonaliśmy/ dokonaliśmy zakupu paliwa stałego z Urzędu Gminy w ilości……………….tony. 

 

 IV. OŚWIADCZENIA 

 
3 Jeden ze sposobów  kontaktu z wnioskodawcą jest  obowiązkowy do weryfikacji wniosku 

4 Należy wybrać właściwy rodzaj w ilości nie większej niż 1,5 tony przysługującej  od dnia 01.01.2023r., poza 

wyjątkiem o którym mowa poniżej: 

Uwaga! osoba, która nie złożyła wniosku  do dnia 31.12.2022 roku na  zakup paliwa stałego  albo 

dokonała zakupu paliwa w ilości mniejszej niż 1,5 tony, może powiększyć limit przysługujący na okres od 

dnia 01.01.2023roku. Łączna ilość paliwa stałego w ww. okresach nie może przekroczyć 3 tony. 

( Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 roku  zmieniające rozporządzenie  

w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 

preferencyjnego). 

5 Należy wybrać właściwe  
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

…………………..……………                               ……………………………        ……………………………   

          (miejscowość)                                                        (data: dd / mm / rrrr)                            (podpis wnioskodawcy)             

 

V. Adnotacje urzędowe 

1. Weryfikacja uprawnień do dodatku węglowego (wypełnia GOPS) 

    Na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca wypłacono dodatek 

węglowy lub 

    Na rzecz tego gospodarstwa domowego pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku 

węglowego lub 

    Na rzecz tego gospodarstwa domowego, nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego. 

 (Wniosek podlega weryfikacji w CEEB, rejestrze PESEL i ewidencji mieszkańców) 

 

 

2. Uprawnienia wnioskodawcy do zakupu węgla  

    Uprawniony                       Nie uprawniony 

 

 

...……………………….………………….                                   ………..…………………………………….. 

(data i podpis osoby weryfikującej wniosek)                                       (data i podpis kierownika GOPS)  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W celu realizacji postanowień art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że:  

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zakrzew reprezentowana przez 

Wójta, 26-652 Zakrzew, Zakrzew 51. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zw. z ustawą z dnia 27 października 2022 r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w celu obsługi wniosku 

o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.- na podstawie Art. 6 ust. 

1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

 do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

mailto:bodo.radom@gmail.com


– 4 – 

9) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 

10) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

 

 

 


