
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

 

 
 

 

Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego 

w poszczególnych okresach – maksymalnie łącznie 1 500 kg na każdy okres: 

 ilość kg do dnia 31 grudnia 2022 r.   ilość kg od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

1.  ekogroszek ** 

2.  groszek ** 

3.  orzech ** 

4.  miał ** 

(**- Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających              
do obrotu) 

INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ Z 

PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

 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, narzecz 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) 

 

 

 

 

 

 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.                   

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 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022, poz. 1692 i 1967) 

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!! 

 

 

 

UWAGA! 

Wójt Gminy Pozezdrze 

DANE WNIOSKODAWCY:  

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL              

 

Adres poczty elektronicznej i telefon: …………………………………………………………………………………………………… 



WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 
Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

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

DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Wójt dokonuje weryfikacji wniosku o zakup, w szczególności w zakresie 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 2022 r. o dodatku węglowym, lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego 
gospodarstwa domowego dodatku węglowego. (art.12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) 

2. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki 
uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o 
dodatku węglowym, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła 
ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 438,1561,1576 i 967). Przepisy art. 2 ust. 3a-7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym stosuje się odpowiednio. (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego dla gospodarstw domowych). 

Klauzula informacyjna: Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 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.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pozezdrze, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, 
reprezentowana przez Wójta Gminy Pozezdrze. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-maila: iod@warmiainkaso.pl Z Inspektorem 
Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych 
przetwarzanych przez administratora. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku, a 
po realizacji wskazanego celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO), 4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 
zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z Gminą Pozezdrze przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Pozezdrze 
reprezentowana przez Wójta Gminy. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z 
obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r., 
Dz.U. z 2019 r. poz. 553); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą 
przechowywane przez okres wskazany w zgodzie. 6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu 
do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; żądania usunięcia swoich danych 
osobowych; żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania swoich danych osobowych;  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); jeżeli przetwarzanie danych odbywa się 
na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
7. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
profilowaniu. 

 

WYPEŁNIA URZĄD (WERYFIKACJA WNIOSKU) 

Spełnia warunki art. 12 ust. 1: tak       nie  Data, podpis 
 
 

Spełnia warunki art. 12 ust.2 : tak       nie  Data, podpis 
 
 

Wniosek rozpatrzony pozytywnie  TAK                   NIE                  Wniosek pozostawiony bez 
rozpatrzenia  


