
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO – WĘGLA  

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie 

domowym, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego. Weryfikacji 

niniejszego wniosku dokonuje się poprzez sprawdzenie, czy dodatek węglowy został już 

wypłacony lub czy pozytywnie zweryfikowano złożony wniosek lub czy istnieje prawo do złożenia 

takiego wniosku. 

 

Informacje i oświadczenie złożone we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

 

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

Pola wyboru należy zaznaczyć  znakiem X 

 

1. ORGAN DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK: 

BURMISTRZ WIĘCBORKA 

ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork 

 

2. DANE WNIOSKODAWCY: 

 

Imię (imiona) …………………..…………………………………………………………………… 

 

Nazwisko ……………………………….…………………………………………………………... 

 

Numer PESEL ……………………………………………………………………………………… 

 

3. ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA 

RZECZ KTÓREGO DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA 

STAŁEGO: 

 

Gmina…………………………………………………………………………………………….…….. 

    

Miejscowość……………………………………… Kod pocztowy…………………………………… 

 

Ulica…………………………………… Nr domu…………………… Nr mieszkania……………….. 

   

Nr telefonu1)………………………………Adres poczty elektronicznej1)…………………..………... 
1) Należy OBOWIĄZKOWO podać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy. 

 

4. OKREŚLENIE RODZAJU I ILOŚCI PALIWA STAŁEGO - WĘGLA, O ZAKUP 

KTÓREGO WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO: 

□  
orzech …………………...…ton2)

 

□  
groszek ………………….… ton2)

 

2) Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa stałego możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie  w okresie do 31 grudnia 2022 

roku  wynosi 1,5 tony. 

 



5. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA (DOTYCZY RÓWNIEŻ CZŁONKÓW 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO) DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO 

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO. 

□  Informuję, że na dzień złożenia wniosku nie dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa 

stałego na podstawie ustawy  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych.3) 

□  Informuję, że na dzień złożenia wniosku dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego 

na podstawie ustawy  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych w ilości …………….(ilość podajemy w tonach).3) 

 3) Należy wybrać właściwe. 

 

6. OŚWIADCZENIA POZOSTAŁE 

□ Oświadczam, że ani ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego 

jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy 

2022/2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony.4)  

□  Oświadczam, że ja lub członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy 2022/2023, po 

cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony.4)   

4) Należy wybrać właściwe. W przypadku gdy przed dniem złożenia wniosku Wnioskodawca bądź członek jego gospodarstwa 

domowego zakupił na sezon grzewczy 2022/2023 co najmniej 1,5 tony paliwa stałego po cenie niższej niż 2000 zł brutto, nie 

ma prawa do zakupu paliwa stałego w cenie preferencyjnej w okresie do 31.12.2022r. 

 

Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

…………………………………………..                                             ………………………………………… 
                      Miejscowość i data               Czytelny podpis wnioskodawcy   

 

INFORMACJA PODAWANA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, 

KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Ja niżej podpisany, przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, ul. 

Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork, tel. 52 3895350, e-mail: sekretariat@mgopswiecbork.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku, ul. 

Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork (pokój nr 34), tel. 52 3895354, e-mail: iod@mgopswiecbork.pl.  
3. Cel przetwarzania danych: realizacja obowiązków ustawowych – podstawa prawna: ustawa z dnia 27 października 2022r. o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tekst jednolity Dz.U. 2022r.  poz. 2236).  

4. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do końca roku, w którym mija obligatoryjny, zgodny z przepisami 

prawa okres przechowywania dokumentów. 
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących w/w osoby, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

posiada prawo do przenoszenia danych. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tekst jednolity Dz.U. 2022r.  poz. 2236). Niepodanie danych osobowych będzie 

równoznaczne z nierozpatrzeniem wniosku przez MGOPS w Więcborku.  
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Więcborku może przetwarzać dane osobowe pozyskane z innych źródeł, 

na podstawie przepisów prawa. Tymi źródłami mogą być np. rejestr PESEL. 

                                                                                                                            

…………………….…………………………. 

                                                                                                                                               Data i czytelny podpis 


