
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

Pola wyboru należy zaznaczać X 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY 

PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO: 

WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

UL. BIAŁOSTOCKA 25 

16-002 DOBRZYNIEWO DUŻE 

 

I DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 

Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą” 

1. Imię (imiona)........................................................................................................................... 

2. Nazwisko.................................................................................................................................. 

II ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, 

NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY: 

1. Gmina....................................................................................................................................... 

2. Miejscowość i kod pocztowy................................................................................................... 

3. Ulica ………………………………………….. 4. Nr domu……… 5. Nr mieszkania…..…. 

6. Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy…….................................... 

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

III WNIOSKOWANE ZAPOTRZEBOWANIE I RODZAJ PALIWA STAŁEGO 

W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W OKRESIE – MAKSYMALNIE 1 500 

KG NA KAŻDY OKRES: 

Rodzaj sortymentu węgla 

kamiennego 

Ilość kg do dnia 

31 grudnia 2022 r. 

Ilość kg od dnia 

1 stycznia 2023 r. 

Groszek**   

Ekogroszek**   

Orzech**   

Kostka**   

(** Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających 

do obrotu) 



IV INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO, WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO 

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

Tak  dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ............................... kg 

Nie  dokonałem/am zakupu preferencyjnego 

V OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego 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 2 000,00 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 (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2236). 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

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

 

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

        (miejscowość)      (data)         (podpis wnioskodawcy) 

 

UWAGA: 

 Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego jest uprawniona osoba, 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 (Dz.U. poz. 1692 i 1967) 

 Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego składa 

się pisemnie w Urzędzie Gminy Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 

Dobrzyniewo Duże lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP 

(wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić 

z wykorzystaniem profilu zaufanego). 
 

Klauzula informacyjna.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrzyniewo Duże z siedzibą w Dobrzyniewie Dużym przy ulicy 

Białostockiej 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże reprezentowana przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres Administratora 
danych. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnien ia 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego dla gospodarstw domowych w celu realizacji zadań ustawowych w szczególności zakupu paliwa stałego – węgla 

kamiennego, w ramach zakupu preferencyjnego. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
oraz podmioty, które będą przetwarzały Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na postawie zawartej z Administratorem 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające). 
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem 

przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo do: sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO; 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje 
Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu. 
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Niepodanie danych 

osobowych uniemożliwi realizację zadań ustawowych.  

 

 


