
Numer wniosku/

Numer zamówienia

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

UWAGA!

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa
stałego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń –  zgodnie  z  art.  10 ust.  2   ustawy z  dnia  27
października  2022r.  o  zakupie  preferencyjnym  paliwa  stałego  dla
gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r., poz. 2236)

Skrócona instrukcja wypełniania:

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.  

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .    

ORGAN,  DO  KTÓREGO  JEST  SKŁADANY  WNIOSEK  O  ZAKUP  PREFERENCYJNY
PALIWA STAŁEGO 

BURMISTRZ WOŁOMINA 

CZĘŚĆ I 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

1) DANE OSOBY FIZYCZNEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK, ZWANEJ DALEJ „WNIOSKODAWCĄ”.

Imię (imiona) 

Nazwisko

Numer PESEL

Obywatelstwo

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

Gmina

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania



– 2 –

3) Adres poczty elektronicznej i numer telefonu:

Nr telefonu

Adres e-mail

4) Określenie ilości paliwa stałego

Rodzaj węgla
Deklarowana ilość zakupu węgla (w tonach)

do 31 grudnia 2022 r. od 1 stycznia do 30 kwietnia
2023 r.

□  orzech  

□  groszek, ekogroszek   

…………………… ton

…………………… ton

…………………………ton

…………………………ton

5) Informacja, czy Wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości
paliwa stałego w ramach tego zakupu preferencyjnego

DOKONAŁEM /AM ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO 

TAK
□ 

NIE □ 
Rodzaj węgla Ilość zakupionego węgla (w tonach)

□  orzech, 

□  groszek, ekogroszek            

…………………………ton

…………………………ton

6) Oświadczam, iż ani Wnioskodawca, ani żaden członek jego 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  2.000,00zł  brutto  za  tonę  w  ilości  co
najmniej:

1) 1,5 tony  - w przypadku  gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022r.;

2) 1,5 tony do dnia 31 grudnia i 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023r. -  w przypadku gdy wniosek
dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023r.od 1 stycznia 2023 roku.



– 3 –

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o
zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, ilekroć w ustawie jest mowa o
gospodarstwie domowym rozumie się przez to gospodarstwo domowe prowadzone przez:
1)   osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Informacje przedstawione we wniosku o zakup paliwa składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 – 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku – Kodeks  karny.  Wnioskodawca jest obowiązany do zawarcia klauzuli o treści: 

  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………… ………………………… …………………………
          (miejscowość)                     (data: dd / mm / rrrr)                  (podpis wnioskodawcy)

6) ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia pracownik Urzędu):

Potwierdzenie wypłaty lub pozytywnie 
rozpatrzonego wniosku o wypłatę dodatku 
węglowego na rzecz tego gospodarstwa 
domowego, zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy:

Potwierdzenie spełnienia warunków 
uprawniających do dodatku węglowego w 
przypadku gdy nie złożono wniosku o wypłatę 
dodatku węglowego, zgodnie z art. 12 ust 2 
ustawy

Potwierdzenie wpłaty za zakup preferencyjny 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych:
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Spełniając obowiązek wynikający 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  (dalej:  Ogólne  Rozporządzenie  o  ochronie  danych
osobowych) informuję, iż: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wołomin, tel. 22 763 30 00;
W  Urzędzie  Miejskim  w  Wołominie  jest  powołany  Inspektor  Danych  Osobowych.  Z
Inspektorem  Ochrony  Danych  można  się  skontaktować  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o zakup
preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit e  Ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych w związku z ustawą z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych.
Odbiorcami danych są: strony i uczestnicy postępowań, podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa, w tym m.in.: ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego  dla  gospodarstw  domowych,  podmioty  uprawnione  do  sprzedaży  paliwa  stałego
oraz podmioty  przetwarzające,  które  świadczą  usługi  na  rzecz  Administratora,  w  tym
podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz świadczenia usług serwisowych dla systemów
informatycznych Urzędu Miejskiego w Wołominie.
Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane  do zakończenia  realizacji  celu,  w którym
zostały pozyskane, a następnie przez okres 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych  oraz  prawo
wniesienia sprzeciwu;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.  Konsekwencją niepodania
przez  Panią/Pana  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  rozpatrzenia  wniosku  o
preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych.;
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych
osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,  w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
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CZĘŚĆ II A - do 31 grudnia 2022r.

ZAŚWIADCZENIE ODBIORU PALIWA STAŁEGO

Numer wniosku/
Numer zamówienia:  
Nazwisko i imię (imiona) 

Numer faktury:

Tonaż i rodzaj paliwa stałego:

……………………………….
Data, pieczęć i podpis pracownika Urzędu

Potwierdzenie wydania paliwa stałego
zgodnie z wnioskiem

 przez ZEC w Wołominie Sp. z o.o.

Potwierdzenie otrzymania paliwa stałego
zgodnie z wnioskiem
 przez Wnioskodawcę

…………………………………
Data wydania węgla, pieczęć i podpis

pracownika ZEC

…………………………………
Data odbioru węgla i czytelny podpis

Wnioskodawcy
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CZĘŚĆ II B - do  30 kwietnia 2023r.

ZAŚWIADCZENIE ODBIORU PALIWA STAŁEGO

Numer wniosku/
Numer zamówienia:  
Nazwisko i imię (imiona) 

Numer faktury:

Tonaż i rodzaj paliwa stałego:

……………………………….
Data, pieczęć i podpis pracownika Urzędu

Potwierdzenie wydania paliwa stałego
zgodnie z wnioskiem

 przez ZEC w Wołominie Sp. z o.o.

Potwierdzenie otrzymania paliwa stałego
zgodnie z wnioskiem
 przez Wnioskodawcę

…………………………………
Data wydania węgla, pieczęć i podpis

pracownika ZEC

…………………………………
Data odbioru węgla i czytelny podpis

Wnioskodawcy


