
…………………………………, ……………………………… r. 
          (miejscowość, data) 

 

WNIOSEK  
O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 
2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X . 
 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 

 

CZĘŚĆ I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO. 

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

DANE WNIOSKODAWCY 

01.  Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL  
 

           

 
04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość1 

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

2. Adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny. 

01. Gmina 

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

Kod pocztowy  

  –    

 
1 Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 



02. Miejscowość 

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

03. Ulica  

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

04. Nr domu   05. Nr mieszkania   06. Nr telefonu2              07. Adres poczty elektronicznej3 

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

CZĘŚĆ II. INFORMACJE W ZAKRESIE ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO. 
 

1. Okres, którego dotyczy wniosek o zakup: 

 
do 30 kwietnia 2023 r. (maksymalnie 3 t), 
 

2. Ilość i rodzaj paliwa stałego, o którego zakup występuje wnioskodawca w ramach zakupu 
preferencyjnego  na okres wskazany w pkt 1: 

 

groszek   ………………… kg 
 
ekogroszek  ………………… kg 
 
orzech/gruby  ………………… kg 

 

3. Czy wnioskodawca dokonywał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego? 

Tak 
 
Nie 

(w przypadku zaznaczenia „TAK” należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o ilości paliwa stałego nabytego w ramach 
poprzednich zakupów, zawarte w części II punkcie 4 wniosku) 
 

4. Ilość paliwa stałego (w kilogramach) nabytego w ramach poprzednich zakupów 

preferencyjnych: 

 
Do 30.12.2022 ………………………………………………………………… 

Od 01.01.2023 ………………………………………………………………… 

 
2 Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy. 



CZĘŚĆ III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY. 

  

Wnioskodawca oświadcza, że:  

 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. poz. 1692, 1967 i 2236), 

 ani wnioskodawca, ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 
dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli 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 pkt 1 części II wniosku (ilości określonej w rozporządzeniu Ministra Aktywów 
Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego 
gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego), 

 wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

  ……………………………………………… 
   (podpis wnioskodawcy) 

 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz.U. UE. L 119, poz. 1) informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach jest Burmistrz Miasta  
i Gminy w Daleszycach z siedzibą: pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Robert Pytlik, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email:  
iod@abi-net.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną (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). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. 
W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa  
w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie 
niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia. 

 


