
 

 

 

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
UWAGA! Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego 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 2022r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

 

Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 
 

1. Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego. 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica 

ul. Gminna 4 

22-375 Izbica 
 

2. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. 
 

1. Imię (imiona) 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Nazwisko 

………………………………………………………………………………………… 
 

3. Adres pod którym jest prowadzone gospodarstwa domowe, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny 
 

1. Miejscowość i kod pocztowy 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ulica 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Numer domu/mieszkania 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Numer telefonu 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Adres e-mail 

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

4. Określenie ilości węgla kamiennego, o zakup którego występuje wnioskodawca  

w ramach zakupu preferencyjnego od 1 stycznia 2023r.: 
 

Rodzaj 

sortymentu 

Ilość ton od dnia 1 stycznia 2023 roku 

Węgiel Groszek   

Węgiel Orzech   

 



 

 

 

5. Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego, wraz  

z podaniem ilości węgla kamiennego nabytego w ramach tego zakupu 

preferencyjnego  
 
(Należy zaznaczać  X)   

 

TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……………..… kg  

  

NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego.  

 

Oświadczam, że ani 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 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 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo 

domowe. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 paragraf 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny. 

 

 
 

 

 

………………………………………….. 

(miejscowość i data) 

 

 

 

………………………………………….. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Izbicy w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

 

W przypadku złożenia wniosku za pomocą komunikacji elektronicznej wniosek o zakup 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

Wypełnia pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy 

 

Data  złożenia wniosku: ……………………………………………………… 

 

☐ Wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego, ponieważ: 

☐ na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca 

wypłacono dodatek węglowy lub 

☐ na rzecz tego gospodarstwa domowego pozytywnie rozpatrzono wniosek                       

o wypłatę dodatku węglowego lub 

☐ na rzecz tego gospodarstwa domowego nie złożono wniosku o wypłatę dodatku 

węglowego, ale dokonano pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków do złożenia 

wniosku  o   dodatek węglowy. 

☐ Wnioskodawca nie jest uprawniony do zakupu preferencyjnego (nie spełnia 

żadnego  z wyżej wymienionych warunków), lub oświadczył o nabyciu większej ilości 

paliwa stałego niż dopuszczone ustawą i nie ma prawa nabycia paliwa po cenie 

preferencyjnej. 

 

 

…………………………………………   

(podpis osoby weryfikującej wniosek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 

Zgodnie z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – 

dalej RODO, informujemy iż:   

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    

ul. Gminna 4, 22-375 Izbica. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 84 618 30 52, adresu 

e-mail: ps@gopsizbica.pl 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej: iod@rodokontakt.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o zakup 

preferencyjny paliwa stałego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dane będą 

przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO.   

4. Odbiorcami danych będą jednostki administracji publicznej ustawowo określone                 

do kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, jednostki administracji 

publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością 

funkcjonowania administratora oraz podmioty dokonujące fizycznej dystrybucji paliwa 

stałego.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego  

z przepisów prawa, który wynosi 5 lat poczynając od 1 stycznia roku 2023.. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania; usunięcia 

danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej; ograniczenia 

przetwarzania danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne dla realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych.  


