
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DLA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

(dotyczy zakupu do dnia 30 kwietnia 2023 roku) 

Wniosek należy wypełnić Wielkimi Literami 
 
Organ do którego składany jest wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego 

dla gospodarstwa domowego: 

   Wójt Gminy Krzykosy 
      ul. Główna 37  

    63-024 Krzykosy 
Dane dotyczące wnioskodawcy: 

 
1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 
01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL 
 

           

 

04. Numer telefonu 05. Adres poczty elektronicznej 

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

2. Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe na rzecz którego 

dokonywany jest zakup preferencyjny.  

01. Miejscowość i kod pocztowy 

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

02. Ulica (jeśli dotyczy) 

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

03. Numer domu 04. Numer mieszkania 

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

 
3. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup do dnia 30.04.2023r. o który występuje 
Wnioskodawca  
 
ekogroszek **: 0,5 tony 1)               ;  1 tona 1)              ;  1,5 tony1)              ; 2,0 tony1)              ; 2,5 tony1)              ; 3,0 tony1)              

 
groszek **:      0,5 tony 1)               ;  1 tona 1)               ;  1,5 tony1)               ; 2,0 tony1)              ; 2,5 tony1)              ; 3,0 tony1)              

 
orzech **:      0,5 tony 1)               ;  1 tona 1)               ;  1,5 tony1)               ; 2,0 tony1)              ; 2,5 tony1)              ; 3,0 tony1)              

          (**- Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu) 
 

1) Należy wybrać właściwe. Należy zaznaczyć odpowiednio w zależności od zapotrzebowania! 

4. W przypadku braku preferowanego rodzaju węgla kamiennego deklaruję 
zapotrzebowanie na …………………... 

 



5. Informacja, czy Wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem 
ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego   
 
       Oświadczam, że ja 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 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 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych  tj. max 1,5 tony w każdym okresie. 2)  
 
         Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup 
preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 
zł brutto za tonę w ilości ......................................... (ilość podajemy w tonach) 2)    
 
          Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego paliwa stałego na 
podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych (Dz.U. 2022 poz. 2236) 2)    
 
          Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku dokonałem/am zakupu preferencyjnego paliwa stałego na 
podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych (Dz.U. 2022 poz. 2236) w ilości (podać w tonach) ……………………………… 
 
           Oświadczam, że spełniam kryteria do otrzymania dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 
2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1696 ze zm.) 2)    
 
           Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczenia na podstawie art. 
233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1996 r. Kodeks Karny (Dz.U. 2022 poz.1138) 2)    
 
            Wyrażam zgodę na wystawienie i przesłanie na adres e-mail podany we wniosku faktury VAT/oświadczenia 
za preferencyjny zakup węgla. W przypadku niepodania adresu e-mail oświadczam, że zobowiązuję się do osobistego 
odebrania faktury VAT po otrzymaniu powiadomienia w postaci informacji SMS wysłanej na numer telefonu podany 
we wniosku. 2)    
 
         Zostałem poinformowany, iż termin wydania towaru z racji ogólnych problemów związanych z dostępnością 
paliwa stałego może się wydłużyć, co nie będzie przedmiotem roszczenia z mojej strony2)   . 
       
 
2) Należy wybrać właściwe     

……………..............…………………………..…………… 
(Miejscowość, data i podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

Na podstawie art. 13, 14 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, tzw. „RODO” informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy w Krzykosach ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy, email: 
krzykosy@wokiss.pl, tel.:(+48 61) 28 515 514 reprezentowany przez Wójta. 
2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, mgr Ryszarda Kujawskiego z którym można się skontaktować poprzez przesłanie 
zapytania pocztą tradycyjną na adres wskazany w pkt. 1 z dopiskiem „IOD” lub poprzez e-mail: odo24@wp.pl 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych. 
4. Złożenie wniosków jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Niepodanie danych spowoduje 
brak możliwości realizacji zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. 
5. Dane osób z pkt. 3 będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategorią 
archiwalną B10 tj. 10 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy. 
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: operator pocztowy, bank, podmiot świadczący dla Administratora usługi 
prawne oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące 
odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem. 
7. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do danych 
osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku gdy ustała podstawa do 
ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą 
kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów. 
9. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania.  

  

 (podpis) 

 


