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WNIOSEK  O  ZAKUP  PREFERENCYJNY  PALIWA 

STAŁEGO  (WĘGLA) 

 

CZĘŚĆ A.  WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA  

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej  

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

 

 

Miejscowość: ................................................., dnia ................................................... 

 

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK: 

 

Wójt Gminy Zaręby Kościelne 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

 

01.  Imię (imiona)…………………………………………………….……………………… 

 

02. Nazwisko……………………………………………....……………………….………. 

 

03. Numer telefonu ...................................................................................................................... 

i / lub  

04. Adres poczty elektronicznej .................................................................................................. 

 

 

ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE,  

NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY  

 

01. Miejscowość .………………………………………………………………………...... 

 

02. Ulica………………………………………………………………………………….... 

 

03. Nr domu .......................................... 04. Nr mieszkania .....................................   
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OKREŚLENIE ILOŚCI  PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA   W   RAMACH   ZAKUPU   PREFERENCYJNEGO 

 

Do dnia 31.12.2022 r. ( maksymalnie 1500 kg ) 

1. w ilości ....................... kg  

W tym:  

groszek ……………   kg     

orzech   ……………   kg     

miał      …………….   kg     

 

0d dnia 01.01.2023 r. ( maksymalnie 1500 kg ) 

2. w ilości ....................... kg  

W tym:  

groszek ……………   kg     

orzech   ……………   kg     

miał      …………….  kg     

 

 

Informuję, że już dokonałam/-em w ilości ................................ kg /nie dokonałam/-em* 

zakupu preferencyjnego. 
 

*niepotrzebne skreślić 

                                                                   

                                                           
                                                        OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że ja ani żaden inny 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 takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe. 
 

1500 kg - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022.,  

 

1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r. -                     

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

 

 

Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 ..................................................................... 

 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

x 
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UWAGA: Informacja o sposobie rozpatrzenia niniejszego wniosku przekazana zostanie 

wnioskodawcy telefoniczne lub na podany adres poczty elektronicznej.  

 

 

Klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, 

że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zaręby Kościelne 

reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Kowalskiej 14, 07-323 Zaręby 

Kościelne, e-mail ugzar@post.pl; 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających 

z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO. 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie 

przepisów prawa. 

4. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach oraz rozporządzenia 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, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. W przypadku realizacji przez administratora zadań ustawowych podanie danych 

osobowych jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma 

charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia 

sprawy przez administratora. 

9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, 

w tym profilowania. 

10. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana Daniela 

Gromek, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa 

danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@zareby-kosc.pl 
Oświadczenie wnioskodawcy  

1. Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji niniejszego złożonego przeze mnie wniosku.  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach 

związanych z ich przetwarzaniem. 

 
   

 

                                      ……………………..................................……                                            
                                                                                                                               (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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CZĘŚĆ B.  WYPEŁNIA GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

                     W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH  

 

 wypłacono / nie wypłacono* dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, na rzecz gospodarstwa domowego, w skład 

którego wchodzi wnioskodawca, znajdującego się pod adresem wymienionym w 

niniejszym wniosku;  

 pozytywnie / negatywnie* rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz ww. gospodarstwa 

domowego dodatku węglowego 

*niepotrzebne skreślić 

Inne uwagi: ................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................... 

data, pieczęć i podpis pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ C.  ADNOTACJE URZĘDU GMINY W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH 

 wnioskodawcą jest / nie jest* osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca 

warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;  

 wnioskodawca zgłosił / nie zgłosił*; wpisał / nie wpisał* główne źródła ogrzewania w 

centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), dalej 

CEEB,  

 data złożenia deklaracji do CEEB ........................................................ 

Inne uwagi: 
.................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Wniosek zweryfikowany został pozytywnie / negatywnie*.  

*niepotrzebne skreślić  

 

............................................................................................ 

data i podpis pracownika Urzędu Gminy  


