
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

 

 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla składa się pod rygorem 

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

z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

(Dz.U z 2022 r. 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 ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA 

STAŁEGO 

 

 

BURMISTRZ PIWNICZNEJ-ZDROJU 

       Rynek 20, Piwniczna-Zdrój 

 

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 

 

Imię i nazwisko 

……………………………………………….... 

PESEL  

           

 

Adres poczty elektronicznej lub nr. telefonu  

………………………………………………….. 

 

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

zakup  preferencyjny 

 

Gmina Piwniczna-Zdrój  Kod pocztowy  

 

Miejscowość 

………………………………………………… 

Ulica  

………………………………………………… 

Nr domu 

………………………………………………… 

3. W ramach zakupu preferencyjnego w terminie do 31.12.2022r. wnioskuję o zakup paliwa 

stałego  w ilości: 

………………. kg, nie więcej niż 1500 kg 

    -    



 

 

Preferowany sortyment paliwa1:  kostka     orzech     groszek     ekogroszek 

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

 

4.Informacja czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości 

paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu 

 

Informuję, że1:  

 dokonałem/am już zakupu preferencyjnego paliwa 

     w   ilości ……………… kg 

 nie dokonałem/am zakupu  preferencyjnego paliwa stałego  

 
1) Należy wybrać właściwe  

 

OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego 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 takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych.  
 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

…………………………  …………………………  ………………………… 

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

 

 

 ADNOTACJE URZĘDU  

 

Wypłacono na rzecz gospodarstwa domowego, w skład, którego wchodzi wnioskodawca, dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 
9 z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku 

węglowego   

 TAK        NIE        NIE ZŁOŻONO WNIOSKU                                                                                  Podpis pracownika 

UWAGI:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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



 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju 

z siedzibą Rynek 20, 33-350 Piwniczna -Zdrój; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony 

swoich danych osobowych pod e-mailem inspektor@odo.info.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, 

wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa 

stałego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw. domowych (Dz. U. poz. 2236).                                                                                                                                                   

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1.c RODO                                    

5.   Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność 

administratora danych. Dostęp do danych mogą mieć także organy władzy publicznej oraz podmioty 

wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa                                                                                                                                     

6. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany 

prawem okres archiwizacji danych                                                                                                                                      

7.Osoba, której dotyczą dane ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania i 

udostępniania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                                                                                               

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że podanie tych danych stanowi wymóg 

ustawowy, niezbędnych do realizacji celów określonych w punkcie.3. Niepodanie wymaganych danych 

będzie skutkować niezałatwieniem sprawy.                                                                                                                           

9. Administrator danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają 

profilowaniu.  

 

 

 

           Data i podpis 

                 

                   ……………………….. 

 

 

mailto:inspektor@odo.info.pl

