
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

 
UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa 

stałego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń 
 
Skrócona instrukcja wypełniania wniosku: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru  należy zaznaczać  V lub  X. 

 

OZNACZENIE ORGANU GMINY WŁAŚCIWEGO DO ROZPATRZENIA WNIOSKU    
 

Burmistrz Pszczyny, 43-200 Pszczyna ul. Rynek 2 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY 
 

01. Imię .................................................................................................................................. 

 

02. Nazwisko........................................................................................................................... 
 

II. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, 

NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

01. Gmina  ………………..……….…………………..   02.Kod pocztowy  …...- ……….. 

03. Miejscowość  …………………………………………………………………………… 

04. Ulica …………………………..……..… 05. Nr domu …….. 06. Nr mieszkania ….… 

07. Nr telefonu1) ………………………..………………………………………………………  

08. Adres poczty elektronicznej1) ……………………..……………………………………... 
1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

III. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO 

WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA2): 

 

UWAGA! Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony 

do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.! 

 
Do 31 grudnia 2022 r. Od 01 stycznia 2023 r. 

 orzech …………………………… ton 2)
    orzech …………………………… ton 2)

   

 groszek/ekogroszek …………….. ton 2)
    groszek/ekogroszek …………….. ton 2)

   

 miał ……………………………… ton 2)
    miał ……………………………… ton 2)

   

 
2)

  Należy wybrać właściwe.  

 

 



 
IV. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO 

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO  

 

 w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.  

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, 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 3) 

 
 w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, 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 3 tony 3) 

 

 Oświadczam, że dokonałam/em już zakupu preferencyjnego w ilości 

......................................................................................... (ilość podajemy w tonach) paliwa 

stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego3) 
3)

 Zaznaczyć  właściwe oświadczenie 
 

OŚWIADCZENIA  

 

Oświadczam, że : 

 wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą 

 informacje przedstawione we wniosku składam pod rygorem odpowiedzialności 

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

czerwca 1997 roku – Kodeks karny.  

„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

 

 

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

________________________________________________________________
WYPEŁNIA URZĄD 
 

Wnioskodawcy : 

 Wypłacono dodatek węglowy 

 Nie wypłacono dodatku węglowego 

 Pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz  gospodarstwa domowego, w skład   

      którego wchodzi wnioskodawca dodatku węglowego.4) 

 

Wnioskodawca : 

 Nie złożył wniosku o wypłatę dodatku węglowego 

 Spełnia warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego 

 Nie spełnia warunków uprawniających do wypłaty dodatku węglowego 



 Dokonał zgłoszenia lub wpisu głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków 4)   
4)

 Zaznaczyć  właściwe  

 

 

..............................              …........................................ 
 (data: dd / mm / rrrr)                    (podpis  upoważnionego pracownika) 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie (10) 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5a, 43-200 Pszczyna 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - monikagazda@interia.pl  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego przez Państwo wniosku 

dotyczącego zakupu węgla po cenach preferencyjnych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia  

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym 

mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo  

do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, usunięcia w zakresie, w którym nie jest to sprzeczne z obowiązkami prawnymi 

ciążącymi na Administratorze.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa. 

9. Administrator danych nie będzie przekazywał Pana/ Pani danych osobowych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej. 

10. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych. Ich nieprzekazanie skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. 

11. Państwa dane osobowe będą przekazywane organom zewnętrznym, którym podlega Administrator. 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez organy zewnętrzne innym podmiotom 

wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom 

lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

………………..………………………………………. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

   

 

mailto:monikagazda@interia.pl

