
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

 

WÓJT GMINY CHMIELNO, UL. GRYFA POMORSKIEGO 22, 83-333 CHMIELNO 
 

 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru należy zaznaczyć: X. 

 

Wniosek dot. zakupu węgla do dnia 31.12.2022 r. (max. 1,5 tony)   ☐ 

Wniosek dot. zakupu węgla od dnia 01.01.2023 r. (max. 1,5 tony)   ☐ 

 

 

1.   DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO: 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL 

           

04. Nr telefonu lub adres poczty elektronicznej       

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

 

2. ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY: 

 

01. Gmina  

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

02. Kod pocztowy                          03. Miejscowość 

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

04. Ulica        05. Nr domu    06. Nr mieszkania (jeżeli dotyczy) 

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

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA – maksymalnie 1,5 tony w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu węgla 

do 31.12.2022 r. i 1,5 tony w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu węgla po 01.01.2023 r.*: 

☐  orzech ………....……………ton do 31.12.2022 r. ……….…… ton od 01.01.2023 r. 

☐  groszek ……………………..ton do 31.12.2022 r. ……….…… ton od 01.01.2023 r. 

☐  miał …………...……………ton do 31.12.2022 r. ………….… ton od 01.01.2023 r. 

* Należy wybrać właściwe; rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających 

do obrotu) 

Data, godzina wpływu, podpis osoby 

przyjmującej wniosek 

 

Nr wniosku 

 

 



4. INFORMACJA CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO 

ZAKUPU PREFRENCYJNEGO (jeśli tak to w jakiej ilości)  

 

☐ Oświadczam, że 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 2 000,00 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 przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236),  

☐ Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 

2022-2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości (ilość podajemy w tonach) ……….. 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.  

 

 

Odbiór węgla będzie możliwy po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Gminy Chmielno. 

 

Deklarowany sposób odbioru faktury: 

 

  ☐ osobiście w siedzibie urzędu gminy 

  

 ☐ elektronicznie na adres e-mail:…………………………………………………….. 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:  

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

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

 

 

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

(miejscowość i data: dzień/miesiąc/rok)         (podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

UWAGA: 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się: 

- pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno, Sekretariat, pokój 3 

w godzinach pracy Urzędu Gminy Chmielno, lub 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego). 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE 

☐ Wniosek zweryfikowany pozytywnie 

☐ Wniosek zweryfikowany negatywnie  

 

 

 

 

 

Data, podpis oraz pieczątka pracownika 

gminy  



Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy w Chmielnie. Kontakt pod adresem: Urząd Gminy w 

Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno, nr tel. 58 685 68 68, mail: sekretariat@chmielno.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Mogą się Państwo z nią kontaktować w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych. Kontakt pod adresem: jw., nr 

tel. 58 685 68 37, mail: iod@chmielno.pl 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych 

osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych oraz w celach archiwalnych i statystycznych na podstawie 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. 

4. Państwa dane przechowywane będą przez okres wynikający z 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. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmiot, z którym Administrator zawarł umowę na sprzedaż węgla kamiennego w ramach zakupu 

preferencyjnego, na warunkach określonych w przepisach prawa osobom uprawnionym w imieniu Administratora tj. 

Firma Usługowo-Handlowa „DOMBUD” Pryczkowski Sp.j. z siedziba w Łapalicach i ROLBUD  
BOŁTRUKIEWICZ, GULA S.C. z siedzibą w Garczu (odbiorcę tego obowiązuje klauzula zachowania poufności 

pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych). 

6. Przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu o którym 

mowa w pkt. 3;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,  00 – 193 

Warszawa; tel. 22 860 70 86).   

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. 

 

 

 


