
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH

W USTAWIE O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW
DOMOWYCH 

(Dz. U. Z 2022r. Poz. 2236)

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 paz�dziernika 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego dla gospodarstw domowych.

CZĘŚĆ I

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

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

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

3. PESEL wnioskodawcy ……………………………………………………………….

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

1. 44 – 187 ……………………………...

2. Ulica …………………………………………………………………………………………………………….

3. Nr domu ……………4. Nr mieszkania …………….5. Nr telefonu2)………………………………………………….

6. Adres poczty elektronicznej2) ...............................................................................................................................

2) Nalez0y podac� adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy.



CZĘŚĆ II

OKREŚLENIE ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

WAŻNE!
Maksymalna ilos�c� paliwa stałego dla gospodarstwa domowego wynosi 1500 kg do 31.12.2022 r. 
oraz 1500kg od 1.01.203 r. Do 30.04.2023r. 

ilość kg do dnia 31 grudnia 
2022r.

ilość kg od dnia 1 stycznia 2023r. 

kostka/orzech

groszek/ekogroszek uziarnienie od 5mm do
25mm

miał

Oświadczenia i informacje:

▪ informuje, z0e dokonałem juz0  zakupu preferencyjnego
(zakup preferencyjny – rozumie się przez to zakup paliwa stałego przez osoby fizyczne w gospodarstwie domowym na 
zasadach okres� lonych w ustawie)

NIE TAK ……………………………..
(podaj ilos�c� zakupionego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego)

▪ os�wiadczam, z0e ja lub członek mojego gospodarstwa domowego na rzecz kto� rego dokonywany jest 
zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po 
cenie niz0szej niz0  2000zł brutto za tonę

NIE TAK …………………………………………
(podaj ilos�c� zakupionego paliwa po cenie niz0szej niz0  2000zł brutto za tonę)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

……………………….                 ……………………….                      ……………………..
          (miejscowos�c�)           (data)       (podpis)

Informacja:
1. Wniosek o zakup składa się na pis�mie lub za pomocą s�rodko� w komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o s�wiadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. W przypadku złoz0enia wniosku o zakup za pomocą s�rodko� w komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. Minister włas�ciwy do spraw informatyzacji moz0e udostępnic� usługę umoz0 liwiającą złoz0enie wniosku o zakup za jego 

pos�rednictwem za pomocą s�rodko� w komunikacji elektronicznej, w tym przy uz0yciu publicznej aplikacji mobilnej, o kto� rej mowa w art. 19e 

ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnos�ci podmioto� w realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 

oraz z 2022 r. poz. 1087).

4. Wniosek o zakup złoz0ony przy uz0yciu publicznej aplikacji mobilnej opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną ministra 

włas�ciwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu, o kto� rym mowa w art. 19e ust. 2a 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalnos�ci podmioto� w realizujących zadania publiczne, wydanego uz0ytkownikowi 

publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposo� b okres� lony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wniosku  o zakup
preferencyjny węgla

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w zwiąż ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś, tel: (032) 237 85 00, e-mail:
info@wielowies.pl  (dalej: Administrator).

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez 
Administratora  inspektorem ochrony danych,  listownie na adres Administratora z dopiskiem "IOD",  oraz mailowo: 
iod@wielowies.pl   
Z inspektorem danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych, oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

3.    Dane  osobowe  przetwarzane będą   w następujących celach:
- przyjęcia i weryfikacji wniosku pod kątem  możliwości zawarcia umowy zakupu węgla na preferencyjnych warunkach  za

kwotę 2000 zł brutto
- realizacji umowy 
- dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem umowy 

4.   Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- art. 10 i art. 12 Ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa

domowe (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
-  niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1

lit. b RODO),
-  ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f  oraz art. 9 ust. 2 lit. f  RODO  

5. Dostęp do danych osobowych będą miały podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora danych w oparciu o
zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych tj. podmiot któremu Gmina Wielowieś zleciła dystrybucję węgla na
rzecz mieszkańców w oparciu o wniosek na zakup preferencyjny paliwa stałego za 2000 zł brutto, podmiot świadczący
usługi hostingowe, serwisowe z zakresu IT, oraz  podmiot świadczący usługi doradcze. Dane mogą zostać udostępnione
operatorom  pocztowym  w  zakresie  niezbędnym  do  doręczenia  korespondencji,  oraz   organom  lub  podmiotom
uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom
ścigania lub innym  instytucjom państwowym  jeśli wystąpią z odpowiednią podstawą prawną 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane  do państw trzecich lub  organizacji międzynarodowych, oraz nie będą stanowiły
podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania)
swoich danych, usunięcia, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa.

8. Jeżeli  uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa),

9. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez
który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
- przepisy prawa, obligujące do przetwarzania danych przez określony czas,   w szczególności ustawa z dnia 14 lipca

1983 r.  o  narodowym zasobie archiwalnym i   archiwach  oraz rozporządzenie 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 

- okres, który jest niezbędny do obrony ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy  
10. Informujemy,  że  podanie  danych  nie  jest  obowiązkowe,  ale  jest  niezbędne  w  celu  ubiegania  się  o  zakup

preferencyjny paliwa stałego.
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