
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH DO 31.12.2022 r.  
(podstawa prawna: art. 10 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup węgla składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 

233 § 6 ust. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać symbolem  X  .     

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK: 

BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA 

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 

34-730 MSZANA DOLNA 

CZĘŚĆ I 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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

 

1. Imię (imiona) 

 

………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

2. Nazwisko 

 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

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

zakup preferencyjny 

 

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

4. Adres poczty elektronicznej lub nr telefonu wnioskodawcy 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Ilość paliwa stałego, o zakup którego, do 31.12.2022 r., wnioskuje wnioskodawca w ramach zakupu 

preferencyjnego (nie więcej niż 1,5 tony) 

…………………… t.      

rodzaj:   miał  

 kostka  

 orzech  

 groszek  

 ekogroszek*  

 

* jedynie w przypadku dostępności tego sortymentu u dystrybutora paliwa stałego         
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6. Czy wnioskodawca dokonał w 2022 roku zakupu preferencyjnego paliwa stałego? W przypadku 

odpowiedzi TAK należy wskazać ilość zakupionego paliwa stałego; 

   

TAK  w ilości …………………… t.     

NIE 

 

 

…………………………     ………………………… 

     (data, miejscowość)                          (podpis wnioskodawcy) 

 

 

CZĘŚĆ II 

OŚWIADCZENIA 

  

Oświadczam, że:  

 

-  moja osoba 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 2 000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w 

przepisach wydanych na podstawie art.8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych (tj. 1.5 tony) 

-   wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą; 

-   jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 

 

…………………………     ………………………… 

     (data, miejscowość)                          (podpis wnioskodawcy) 

 

WYPEŁNIA URZĄD 

Weryfikacja TAK NIE 

Wnioskodawcy przysługuje dodatek węglowy w myśl ustawy  z dnia 05 sierpnia 

2022 r. o dodatku węglowym 

  

Wnioskodawca dokonał zapłaty za preferencyjny zakup paliwa stałego 
  

Termin zaksięgowania zapłaty za zakup  …………………….. 

Podpis i pieczęć osoby weryfikującej  
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

zainteresowanych zakupem preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwo domowe od 

samorządu na podstawie ustawy.  

 

Z uwagi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z zainteresowaniem z zakupem 

preferencyjnym zakup paliwa stałego od samorządu w Mieście Mszana Dolna, Administrator Danych 

Osobowych, w związku z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwane 

także "RODO") informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna z siedzibą 34-

730 Mszana Dolna, ul. marsz. J. Piłsudskiego 2, telefon 18 3310417, e-mail: miasto@mszana-dolna.pl. 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres e-mail: odo.dmarek@admarek.pl lub dzwoniąc pod numer: 

600067995. 

  

…………………………     ………………………… 

     (data, miejscowość)                          (podpis wnioskodawcy) 

 

 


