
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (WĘGLA)  

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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 

WĘGLA KAMIENNEGO: 

     

WÓJT GMINY STAWIGUDA 

 

1. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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

DANE WNIOSKODAWCY 

Imię (imiona) 

 

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

Nazwisko 

 

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

PESEL 

           

 

W przypadku braku numeru pesel seria i nr dowodu osobistego 

 

………………………………………………………………… 

 

2. ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK  

O ZAKUP PREFERENCYJNY: 

Gmina  

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

Kod pocztowy  

  -    

 

Miejscowość 

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

Ulica  

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

Nr domu   Nr mieszkania             Nr telefonu                  Adres poczty elektronicznej 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



3. OKREŚLENIE RODZAJU ORAZ ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO O JAKI ZAKUP 

UBIEGA SIĘ WNIOSKODAWCA (należy wybrać tylko jeden rodzaj): 

 

1) w okresie od dnia 1.01.2023 r. 

GRUBY 

GROSZEK 

Preferowana ilość zakupu paliwa stałego wyrażona w tonach: …............ (1,5 tony + ewentualna ilość 

węgla niewykorzystana do 31.12.2022 r. – max. 3,0 tony) 

 

4. INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 

DOTYCHCZASOWEGO  ZAKUPU PREFERENCYJNEGO: 

 

Tak, dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości …………….ton 

 

Nie, oświadczam, że ani ja, ani żaden członek mojego 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 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 dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236.) 

 

 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że:  

– wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą, 

– głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego zgłoszonego lub wpisanego do Centralnej 

Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art.27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.    

o wspierani termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków      (Dz.U. 

z 2022r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967) jest węgiel kamienny/węgiel groszek/ miał węglowy. 

-  spełniam warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2022r. o dodatku węglowym. 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 § 

6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks Karny.  

 

 

…………………………  …………………………  ………………………… 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dla osób, których dane osobowe przetwarzane są w urzędzie gminy w Stawigudzie  

w związku ze złożonym wnioskiem o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)  dla gospodarstwa domowego 

 

Na podstawie 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 zwanego „RODO”, Urząd Gminy Stawiguda informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o 

przysługujących prawach z tym związanych: 

1.  Administratorem danych osobowych jest Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, adres 

email:stawiguda@stawiguda.pl reprezentowana przez Wójta Gminy Stawiguda. 

2.  Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować 

się pod adresem mail: iod@stawiguda.pl 

3.  Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) a ich przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

4.  Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w celu 

rozpatrzenia wniosku rozpatrzenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego zgodnie z art. 10 

ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 4 odbiorcami danych osobowych mogą być: 

-organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

-inne podmioty, które na podstawie stosownych umów, w tym umów powierzenia danych do przetwarzania świadczą usługi na 

rzecz Administratora jak również uprawnione strony postępowania, w tym ich pełnomocnicy. 

6.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 oraz zgodnie z terminami 

dotyczącymi przechowywania i archiwizacji określonymi przez obowiązujące ustawy i rozporządzenia, w tym 

przez 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 ( Dz. U 

Dz.U.2011.14.67)  jak również mogą być przechowywane przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony ew. 

roszczeń. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych 

osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania a także cofnięcia zgody w każdym momencie o ile zgoda była podstawą przetwarzania. Realizację 

powyższych praw determinuje spełnienie przewidzianych ku temu przez RODO przesłanek. 

8.  Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora lub pisząc na adres: Urząd Gminy Stawiguda 

ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda a także drogą elektroniczną. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Stawiguda danych osobowych, 

osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych), brak podania danych 

osobowych będzie skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpoznania na warunkach określonych w kodeksie 

postępowania administracyjnego. 

11. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 

 

Podpis         Data 

………………………………………………   ……………………………… 

mailto:stawiguda@stawiguda.pl

