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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE

Skrócona instrukcja wypełniania:

1. Należy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X . 

WÓJT GMINY MASŁOWICE

97-515 MASŁOWICE

MASŁOWICE 4

1. DANE WNIOSKODAWCY

1.  Imię ……………………………………………………….………………………………………..

2.  Nazwisko ………………………………………………………….………………………………..

3.  Pesel …...............................................................................................................................................

2.  ADRES,  POD  KTÓRYM  JEST  PROWADZONE  GOSPODARSTWO  DOMOWE,  NA
RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY

1. Kod pocztowy ……..………...….……… 2. Poczta ……………………………………………..

3. Miejscowość …………….……………..  4. Ulica ……………………………………………….

5. Nr domu ………………….…………….  6. Nr mieszkania ………………………………………

3. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB NUMER TELEFONU WNIOSKODAWCY

1. Nr telefonu …………………………………………………………………………………….............

2. Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………………......
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4.  OKREŚLENIE  ILOŚCI  PALIWA  STAŁEGO,  O  ZAKUP  KTÓREJ  WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

Groszek / Ekogroszek …………….………..…. ton,

Orzech …....................…………..……….……. ton, 

Kostka …......................................................... ton,
Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 3 tony w terminie 
po 01.01.2023 r. jeżeli mieszkaniec, który w 1. okresie złożył wniosek na mniejszą ilość węgla
niż maksymalna (np. 1 500 kg), będzie mógł ująć w przyszłym wniosku niewykorzystane kg 
(czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o niewykorzystane kg). Jednak 
w żadnym wypadku ilość wnioskowanego węgla nie będzie mogła sumarycznie przekroczyć 
3 000 kg.

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego
(Dz.U z 2022 r. poz. 2493).

5.  INFORMACJA  CZY  WNIOSKODAWCA  DOKONAŁ  JUŻ  ZAKUPU
PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W
RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO (należy wybrać właściwe)

**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 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.

**Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest

dokonywany zakup preferencyjny,  nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata

2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości ……......... (ilość podajemy w tonach).

**podstawa prawna art. 10 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego przez gospodarstwa domowe.

6. OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

***Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  z art. 233 § 6 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

*** podstawa prawna art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez
gospodarstwa domowe.

Wnioskodawca  jest  zobowiązany  odebrać  paliwo  stałe  (groszek/ekogroszek,  orzech,  kostka)
własnym transportem z miejsca składowania w gminie.

................................................. .................................................
(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)

UWAGA:

W  przypadku  złożenia  wniosku  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  wniosek  o  zakup  opatruje  się

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Masłowice, Masłowice 4,
97-515  Masłowice,  NIP:  7722259981,  REGON:  590648103,  nr  telefonu
+48 (44) 787-46-16, 25, nr faksu +48 (44) 787-46-16, 25. Kontakt z inspektorem ochrony da-
nych w Gminie Masłowice jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@maslowice.pl

2. Dane osobowe przetwarzane  będą  w celu  załatwienia  sprawy zgodnie  ze  złożonym wnio-
skiem. Na gruncie RODO podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych sta-
nowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku praw-
nego ciążącego na administratorze) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach spra-
wowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Podstawą prawną na gruncie pra-
wa krajowego jest:

 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych (w szczególności w związku z art. 10 ww. Ustawy), 

 Ustawa z dnia 14.06.1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego. 
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu,

a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archi-
wizacji dokumentacji.

4. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowa-
nia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z prze-
pisami. 

5. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów
prawa w tym organom administracji publicznej oraz innym podmiotom jeśli podmioty te będą
uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań publicznych. Dane osobowe mogą być udostępniane również
podmiotom/osobom,  którym  Administrator  wydał  polecenie  przetwarzania  danych  osobo-
wych na podstawie art. 28 RODO lub 29 RODO. 

6. Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Niepodanie  danych  osobowych
uniemożliwia wszczęcie i prowadzenie sprawy z Pani/Pana wniosku lub będzie skutkowało
wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez
rozpoznania. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji mię-
dzynarodowych.

................................................. .................................................
(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)
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Adnotacje urzędowe:

Dokonano weryfikacji  wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz

gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1

ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego

gospodarstwa domowego dodatku węglowego;

…………………………      …………………………  …...……………………….....................…
          (miejscowość)            (data: dd / mm / rrrr )            (podpis osoby dokonującej weryfikacji wniosku)

Dokonano weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania

głównego 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);

…………………………      …………………………  …...……………………….....................…
          (miejscowość)            (data: dd / mm / rrrr  )            (podpis osoby dokonującej weryfikacji wniosku)

Dokonano weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego w oparciu o dane zgromadzone w rejestrze PESEL

oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji

ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191). 

…………………………      …………………………  …...……………………….....................…
          (miejscowość)         (data: dd / mm / rrrr  )             (podpis osoby dokonującej weryfikacji wniosku)


