
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

W ROKU 2023 
 

UWAGA!  
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego 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. 

1.  Organ, do którego jest składany wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego 
 

WÓJT GMINY ŻEGOCINA 
 

2. Imię (imiona) i Nazwisko wnioskodawcy 
 

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

3. Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego 

jest dokonywany zakup preferencyjny 
 

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

4. Numer telefonu wnioskodawcy lub adres poczty elektronicznej 

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

5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego? 

Ilość paliwa nabytego w ramach zakupu preferencyjnego ……….………….. 
 

 

6. Ilość i rodzaj paliwa stałego, o zakup którego występuje wnioskodawca w ramach zakupu 

preferencyjnego: 
 

Rodzaj 

węgla 

Ilość * (w tonach) 

od dnia 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. 

 orzech  

 ekogroszek  

 miał  

     * Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość węgla możliwa do zakupu w danym okresie,  po preferencyjnej cenie to 3 tony!! 

Oświadczam, że: 
1. Wnioskodawca ani żaden członek w moim gospodarstwie domowym, 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 w ilości co 

najmniej 1,5 tony, w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 roku, 

3 ton w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 roku. 

2. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

do podmiotu, z którym Gmina Żegocina zawrze umowę, na podstawie art. 5 ust. 5 pkt 4 

ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

 
 

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



KLAUZULA INFORMACYJNA 

- wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego 

 

Informacje dodatkowe: 

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 2022 r. o dodatku węglowym. 

2. Dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego dostępne jest: 

do dnia 31 grudnia 2022 r. –1,5 tony paliwa, od dnia 1 stycznia  2023 r. 1,5  tony paliwa. 

3. Wnioski można składać najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 roku na piśmie w Urzędzie 

Gminy w Żegocinie, 32-731 Żegocina 316 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek składany w formie elektronicznej winien zostać 

opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

4. Wnioskodawca, który złożył wniosek i deklarację zakupu preferencyjnego paliwa stałego, 

zobowiązany jest do jego odbioru. 

5. Gmina będzie prowadziła sprzedaż paliwa stałego sukcesywnie, w ramach przydzielanych 

dostaw. 

6. Gmina nie ma żadnego wpływu na jakość oraz ilość dostępnego w ramach zakupu 

preferencyjnego paliwa stałego i nie ponosi odpowiedzialności za jego jakość. 
 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Żegocina jest Wójt 

Gminy Żegocina, działający w imieniu Gminy Żegocina (dane adresowe: 32-731 Żegocina, Żegocina 316). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

adres e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 

przez osoby fizyczne w gospodarstwie domowym oraz dostarczenia przedmiotowego paliwa tym osobom. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 10 ust. 1 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego przez gospodarstwa domowe 

6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na mocy przepisów prawa oraz 

stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w tym 

również skład węglowy współpracujący z Gminą w realizacji zadania w trybie ustawy o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w określonych przypadkach przysługuje Pani/ 

Panu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Pani/Pana dane nie trafią do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych w przepisach prawa) oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

 

     data, imię i nazwisko Wnioskodawcy 

 

mailto:skarbnik.audyt@onet.pl

