
  

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY  

PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać DUŻYMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .      

 

ORGAN, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 

WÓJT GMINY WALIM 

UL. BOCZNA 9, 58-320 WALIM 

 

CZĘŚĆ I DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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

DANE WNIOSKODAWCY POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

1. Imię (imiona) 

 

2. Nazwisko 

3. Adres poczty elektronicznej 

 

4. Numer telefonu 

5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat 

8.  Gmina 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu 

12. Miejscowość 13. Kod pocztowy        _ _ _ _-_ _ _  14. Poczta 

 

CZĘŚĆ II OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

RODZAJ PALIWA STAŁEGO:       EKOGROSZEK          GROSZEK
            ORZECH 

        

 

ILOŚĆ PALIWA STAŁEGO OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 KWIETNIA 2023 R.  

   

    500 kg            1000 kg         1500 kg         2000 kg        2500 kg       3000 kg                   

 

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego, wynosi:  

1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.,  

1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. 

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu prefe- 

rencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego 

w ramach limitu określonego w ust. 1 pkt 1 powiększa limit określony w ust. 1 pkt 2. 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 

z 2022 r., poz. 2236). 
Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 01 grudnia 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie 

ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego  w ramach zakupu preferencyjnego                   

(Dz. U. z 2 grudnia 2022 r., poz. 2493). 

Składający Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. Poz. 1692, 1967 i 2236) 

Miejsce składania 
 

Organ właściwy do złożenia wniosku 

Urząd Gminy Walim  (osobiście lub pocztą), Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 

www.epuap.gov.pl 
Wójt Gminy Walim, ul. Boczna  9, 58-320 Walim 



 

INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO  

 Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego 

                                                      TAK                                                                                          NIE                                                                                                                                                                                                                        

Ilość paliwa stałego nabytego w ramach zakupu preferencyjnego /należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK/ 

                                                                                                                     …………………  kg 

 

CZĘŚĆ III OŚWIADCZENIA 

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).  

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

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

 

 
 

              

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informuję, że zgodnie 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:  

 Administratorem danych jest Urząd Gminy Walim z siedzibą w przy ul. Bocznej 9, 58-320 Walim reprezentowanym przez Wójta, 

 Urząd Gminy Walim powołał Inspektora ochrony danych, kontakt: tel.:  74-8494340, e-mail odo@walim.pl, 

 Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d i e oraz art. 9 ust. 1 lit. b 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, 

 Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom, jeżeli przepisy prawne do tego zobowiązują, 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Urzędu Gminy Walim, 

 Nie podanie w/w danych osobowych będzie skutkowała nie zrealizowaniem usługi, 

 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 Ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

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, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowana. 

 

Oświadczam, ze zapoznałem/łam się z powyższymi informacjami. 

 

………………………………………… 

                                          data i czytelny podpis  
 

 

mailto:kadry@czarny-bor.pl

