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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego - węgla 
kamiennego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny – 
zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .      

 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 
 
Imię (imiona) …………………………………….……………………………………….. 
 
Nazwisko …………………………………………………………………….…………… 
 

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

 
Gmina Bolesławiec 
 
Miejscowość ............................................................................................................................  
 
Kod pocztowy   
  -    

 
Ulica  ……………………………………………………………………….……………….. 
 
Nr domu  ……………………………………...  Nr mieszkania ……………………………. 
 
NUMER TELEFONU WNIOSKODAWCY 
LUB ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ  

 
Nr telefonu …………………………………………………………….………………………. 
 
Adres poczty elektronicznej ………………………………….………………………………… 
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OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 
WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

 
Deklaruję zakup paliwa stałego następującego rodzaju i w następujących ilościach: 

 

Rodzaj paliwa stałego 

Ilość kg do dnia 
31 grudnia 2022 r. 
(Podana ilość nie może 
przekroczyć 1500 kg) 

Ilość kg od dnia 
1 stycznia 2023 r. 
(Podana ilość nie może 
przekroczyć 1500 kg) 

Orzech* 
……………………. ……………………. 

Groszek* 
……………………. ……………………. 

 
* Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu. Osoby zainteresowane 
zakupem paliwa określanego jako „ekogroszek” powinny wypełnić część tabeli, w której wymieniony został „groszek”, niemniej 
jednak z przyczyn niezależnych od Gminy „ekogroszek” może być dostępny w ograniczonych ilościach lub niedostępny. 

 
CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO  
(JEŚLI TAK, PODAĆ W JAKIEJ ILOŚCI) 

 

Informację, że:  

       TAK,  w ilości …………… kg           NIE 
 

 
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 
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 2 000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona 
w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 wstawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 
233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 
 
 
 
 
 
…………………………………..      ………………………… 
          (miejscowość i data)                                           (podpis Wnioskodawcy) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu 
ul.Teatralna 1A reprezentowana przez Wójta Gminy, 
 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych (Urząd Gminy Bolesławiec, ul.Teatralna 1A, 59-700 
Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, kom. 605 255 789, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl), 

 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy na podstawie, 

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r., art. 
6 ust.1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w 
związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych (DZ.U. z 2022 r. poz. 2236). 

 
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa – nie są przekazywane. 
 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 
 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat.  
 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania,  

 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   

 
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana 

do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: 
  

pozostawienie podania bez rozpoznania bądź opóźnienie w rozpatrzeniu podania ze względu na 
konieczność wezwania do usunięcia braków w wyznaczonym terminie. 

 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  
 
 
 
 
        ………………………………….. 
                    Przyjęto do wiadomości ( podpis) 
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