
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 

 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa 

stałego, jakim jest węgiel kamienny, składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z 

art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022r. zakup preferencyjny paliwa 

stałego przez gospodarstwa domowe. 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia."  

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .     

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP 

PALIWA STAŁEGO 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa 

CZĘŚĆ I  

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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

1.  Imię (imiona) 
………………………………………………………………………….……………………………………….. 

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

3. Obywatelstwo 
…………………………………………………………………………………….…………………………….. 

4. Numer PESEL    

           

 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

1. Gmina / dzielnica  ………………………………………………………………………………….. 
Kod pocztowy  

  -    

 

2. Miejscowość……….………………………………………………………………………………… 

 

3. Ulica …..…………………………………………………………………………………………….. 

 
4. Nr domu   05. Nr mieszkania   06. Nr telefonu             07. Adres poczty elektronicznej 

 

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



2. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy 

jest: 

 

       jednoosobowe               wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy: …….) 

 

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe to  osoba fizyczna samotnie 

zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna oraz osoby 

z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią 

zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe); 

 

W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą1): 
1) W przypadku gdy oświadczenie dotyczy liczby członków gospodarstwa domowego większej niż 6 osób, należy dodać 

formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. 

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

01.  Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL    

           

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość2) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

01.  Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL    

           

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość2) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

01.  Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL    

           

 

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość2) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

 



DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

01.  Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL    

           

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość2) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

01.  Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL    

           

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość2) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

01.  Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL    

           

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość2) 

………………………………………………………………………………………………………….. 
2) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

3. Informacja dotycząca źródeł ogrzewania na paliwo stałe3). 

Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł:  

 piec kaflowy na paliwo stałe 

 kocioł na paliwo stałe 

 kominek, 

 koza,  

 ogrzewacz powietrza,  

 trzon kuchenny,  

 piecokuchnia, 

 kuchnia węglowa, 

3) Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone wyżej jako główne 

źródło ogrzewania oraz pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków. 



4. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy znajduje się w: 

 budynku jednorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania, 

 budynku wielorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania. 

 budynku lub lokalu, w których ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, 

obsługiwaną z kotła na paliwo stałe zainstalowane w innym budynku 

5. Deklaruję chęć zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w ilości ……. tony,  

 

 groszek 

 

 orzech 

 

 
6. Oświadczam, że dokonałem już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w cenie niższej niż  

2000 zł brutto. 

 

 TAK, w ilości ……….tony,  

 

 NIE 

 

CZĘŚĆ II 

OŚWIADCZENIA  

Oświadczam, że:  

– osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego,  

– wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą, 

– 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 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 8 ust. 2: 

a) pkt 1 - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r., 

b) pkt 1 i 2 łącznie - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 

ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:  

1) ……………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

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

 

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

 

  



Oświadczam, że zostałem poinformowany iż rozpatrzenie wniosku o zakup preferencyjny 

paliwa stałego dla gospodarstwa domowego nastąpi po dostarczeniu do Gminy Wschowa 

węgla od podmiotu wprowadzającego, wskazanego w rozporządzeniu Ministra Aktywów 

Państwowych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wydane zostanie zaświadczenie 

uprawniające do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego w 

ilości wskazanej we wniosku. Opłata za zakup może być uiszczona: 

a) Kartą płatniczą w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa podczas odbioru ww. 

zaświadczenia. 

b) Gotówką w miejscach składowania węgla na terenie Gminy Wschowa, po okazaniu 

ww. zaświadczenia. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego przez gospodarstwa domowe cena za 1 tonę węgla wynosi 2000 zł brutto.  

 

 

 

 

 

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

         (Podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie 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 (Dz. Urz. UE. L 

Nr 119, str. 1) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Wschowa reprezentowany 

przez Burmistrza MiG Wschowa, z siedzibą we Wschowie 67-400, ul. Rynek 1, tel.: 65 540 

86 00, e-mail: boi@wschowa.pl. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Natalią Ratajewską, możliwy jest pod 

adresem e-mail: kontakt@rodo-leszno.com.pl lub listownie na adres siedziby administratora, 

wskazany powyżej. 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu 

rozpatrzenia wniosku oraz prowadzenia dalszego postępowania w związku z ustawą z dnia z 

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

domowych. 

4) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbiorcami danych osobowych mogą być organy 

publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator 

danych osobowych zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych takie jak 

firmy świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną urzędu.  

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a następnie, w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas 

określony w szczególności w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 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.  

W niektórych przypadkach okres przechowywania danych może zostać przedłużony na 

podstawie innych przepisów szczegółowych stanowiących podstawę realizacji zadań. 

6) Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, na zasadach uregulowanych przepisami RODO. 

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych 

osobowych następuje z naruszeniem prawa. 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celów, do 

których zostały zebrane. Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie skutkowała 

brakiem realizacji celu określonego w pkt. 3).  

9) Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani 

profilowaniu. 

10) Administrator nie planuje przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowej.  

 

 

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

         (Podpis) 

 



 


