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Informacje przedstawione 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

Skrócona instrukcja wypełniania: 
 

1. Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

 

2. Pola wyboru należy zaznaczyć lub 

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY 

PALIWA STAŁEGO 

Wójt Gminy Witonia 

ul. Stefana Starzyńskiego 6A 

99-335 Witonia 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

 

1. Imię 2. Nazwisko 

………………………………… ………………………………………… 

 

3. PESEL 
           

 

II. ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, 

NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA 

 

1. Gmina / dzielnica 

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

Kod pocztowy 

- 

 

2. Miejscowość 

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

 

3. Ulica 

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

 

4. Nr domu 5. Nr mieszkania 

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

 
6. Nr telefonu 1) 7. Adres poczty elektronicznej 1) 

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

 
1) Należy podać numer telefonu wnioskodawcy lub opcjonalnie adres poczty elektronicznej 

 

 

 

X 

   

 



III. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO: 

 

Należy wybrać jeden rodzaj paliwa stałego:  

L.p. Asortyment 
 

Ilość ton 

Do 31 grudnia 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. 

1 WĘGIEL GRUBY (ORZECH / KOSTKA)*   

 

2 GROSZEK / EKOGROSZEK*   

 

3 MIAŁ   

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 

preferencyjnego wynosi: 

 

Do dnia 31 grudnia 2022 r.– max 1500 kg            Po 1 stycznia 2023 r.– max 1500 kg    

 

IV. OŚWIADCZENIE, DOTYCZĄCE NABYCIA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PALIWA 

STAŁEGO NA SEZON GRZEWCZY 2022 – 2023 PO CENIE NIŻSZEJ NIŻ 2000 ZŁ 

BRUTTO ZA TONĘ. 
 

 
jest 

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

dokonywany zakup preferencyjnego, 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 pkt 1 ustawy z dnia 27 

października 2022 r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 2) 

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

jest zakup preferencyjny nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022 – 

2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto w ilości ......................... 2) 

2) Dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r 

 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 
 

 

 

 
 

…………………….. …………………….. …….………………………….... 
(miejscowość) (data; dd/mm/rr) (czytelny podpis wnioskodawcy) 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 
Na podstawie art. 13, 14 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, tzw. „RODO” informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Witonia z siedzibą w Witoni, 99-335 Witonia, ul. 
Stefana Starzyńskiego 6A, tel. kontaktowy: 0048 24 356 47 10. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez przesłanie 
zapytania pocztą tradycyjną na adres wskazany w pkt. 1 z dopiskiem „IOD” lub poprzez e-mail: 
iodo@gminawitonia.pl 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z 

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

4. Złożenie wniosków jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie 

danych spowoduje brak możliwości realizacji zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa 

domowego. 

5. Dane osób z pkt. 3 będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres 

wymagany kategorią archiwalną B10 tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa 

sprawy. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: operator pocztowy, bank, podmiot świadczący dla 

Administratora usługi prawne oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w 

pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z 

Administratorem. 

7. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa 

dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych 

osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie 

z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane 

dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, 

której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie 

potrzebuje już danych dla swoich celów. 

9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania. 

….……………………………………. 

(data i podpis wnioskodawcy) 

 

Po dokonaniu weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego złożonego w 

dniu…………...… przez Panią / Pana …………………………… zam ……………………………. 

potwierdzam, iż na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca: 

 

1. został wypłacony dodatek węglowy 

2. pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1 z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 

3. nie został pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy, 

4. nie wpłynął wniosek o wypłatę dodatku węglowego, 

o którym mowa w w art. 2 ust. 1 z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 

 
 

….……………………………………. 

(data i podpis osoby weryfikującej) 
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