
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 

27 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA 

STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWE  
 

 

Wniosek wypełniać    DRUKOWANYMI  LITERAMI 

 

Pola wyboru należy zaznaczać znakiem √ lub X  

 

1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK: 

 
 

WÓJT GMINY WILGA 

ul. Warszawska 38 

 08-470 Wilga 

 

2. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST 

DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY: 

Nazwisko: 

 

 

Imię: 

Nr telefonu: 1 

 

 

i / lub 

 

e-mail: 

 

ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

Kraj: 

 

 

Województwo: Powiat: 

Gmina: Ulica: Nr domu: 

 

 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

 

 

3. INFORMUJĘ, ŻE W 2022 r. ZŁOŻYŁEM W URZĘDZIE GMINY WILGA WNIOSEK 

O ZAKUP WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ 

 NIE, 

 TAK,  wnioskowana ilość węgla w tonach   

 

4. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 2: 

 

Ekogroszek/ groszek (od 5 do 31,5 mm) w okresie do 30 kwietnia 2023 r. w ilości ..….… 
    (łączna ilość wnioskowanego węgla, wraz z ilością z pkt 3. nie może przekroczyć 3,0 tony) 
 

lub 
 

Węgiel gruby (orzech) w okresie do 30 kwietnia 2023 r. w ilości  ……....……… 

(łączna ilość wnioskowanego węgla, wraz z ilością z pkt 3. nie może przekroczyć 3,0 tony) 

 

 
1 Wniosek musi zawierać nr telefonu lub e-mail 

2 Zaznaczyć właściwe 

 

 



5. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO 

ZAKUPU PREFRENCYJNEGO3. 

 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 1,5 tony4 lub 3,0 tony5 

   

 

 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). 

   

 

 

6. Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

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

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

Wilga , dnia ……………………..          ………….……………………………. 

                podpis wnioskodawcy 

 

 

Adnotacja pracownika Urzędu Gminy  

☐ złożony wniosek o dodatek węglowy  
 

☐ wypłacony dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi 

   wnioskodawca 
 

☐ pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, 

   w skład którego wchodzi wnioskodawca 
 

☐ nierozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego 

   wchodzi wnioskodawca - główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane 

   do 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 emisyjności 

   budynków 
 

☐ brak prawa do dodatku węglowego 
 

☐ niezłożony wniosek o dodatek węglowy 
 

główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane do 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 emisyjności budynków 

  ☐ tak 

  ☐ nie 

………………………………………… 

                Data i podpis  

 

 

 
3 Zaznaczyć właściwe   

4 Gdy wniosek jest składany do dnia 31 grudnia 2022 roku 

5  Gdy wniosek jest składany po 1 stycznia 2023 roku 



 

 

W związku z zapisami art. 13  ust 1 i 2  oraz art. 14 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. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Wilga, z siedzibą: ul. Warszawska 38, 

08-470 Wilga, tel. 25 629 93 31 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

(IOD) – Pana Krzysztofa Mikulskiego , który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych 

osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-km@tbdsiedlce.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu : 

- określenia zainteresowania zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego ( w związku  z art. 

3.1.3 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych; 

-  rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny; lub 

- rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa 

domowego, w skład którego wchodzi ta osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w  art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę 

na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego, 

4.   Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez 

Administratora wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO), a w szczególności Ustawy z dnia 

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ponadto 

przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust.1 lit. e RODO). 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przepisami prawa w zakresie 

realizacji zadań wynikających z w/w ustawy. Niepodanie wymaganych danych skutkuje niemożnością 

załatwienia sprawy.  

6. Państwa dane przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, 

o którym mowa powyżej.  

7. Dane z wniosku mogą być weryfikowane w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład 

którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dodatek 

węglowy. Ponadto dane z wniosku mogą zostać zweryfikowane w rejestrze  centralnej ewidencji 

emisyjności budynków a także  rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.  

8. Państwa dane mogą być przekazane innym instytucjom/podmiotom, na podstawie przepisów prawa. 

Podstawą powierzenia są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, 

porozumienia/ umowy powierzenia danych do przetwarzania, zawarte z podmiotami świadczącymi usługi na 

rzecz Administratora.  

9. Dane osobowe przetwarzane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 

zostały zebrane (tj. 10 lat)oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez Ustawę z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (kat. B-10) 

10. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość dostępu do danych 

osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub 

drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod-km@tbdsiedlce.pl . 

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 

Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

13. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 

14. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

 

 

mailto:iod-km@tbdsiedlce.pl

