
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

UWAGA! 
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 
Skrócona instrukcja wypełniania: 

1.Należy wypełnić DUŻYMI LITERAMI 

2. Pola wyboru należy zaznaczyć znakiem X 

Część I 

1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK: 

                                                 WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE 

2. DANE WNIOSKODAWCY 
 

01.  Imię:   ……………………………………………………….. 

 

02. Nazwisko: ……………………………………………………. 

 

3. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO 

DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP 

PREFERENCYJNY 

01. Gmina: 

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

02. Kod pocztowy: - 

03. Miejscowość: 

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

04. Ulica: 

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

05. Nr domu: 

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

06. Nr telefonu : 

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

07. Adres poczty elektronicznej  

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

Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Wnioskodawcy 

4. OKREŚLENIE ILOŚCI I RODZAJU PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP 

KTÓREGO WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA  

  Węgiel orzech …………. ton2) 

  Ekogroszek …………. ton2) 

  Miał …………… ton2)  

2) Należy wybrać właściwe i określić ilość paliwa. Ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie 

to 1,5 tony!  



 

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.3) 

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

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

2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości ………….. (należy podać w tonach).3) 

3)Należy wybrać właściwe.  

Część II 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

           

…………………………..                                                ………………………………………. 
   (MIEJSCOWOŚĆ I DATA)                                                                                                                     (PODPIS WNIOSKODAWCY) 

 

Dodatkowe informacje: 

1) Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych  

2) Ustaloną kwotę za określone we wniosku paliwo stałe należy wpłacić na wskazane konto Urzędu 

Gminy – stosowna informacja zostanie przekazana po rozpatrzeniu wniosku.  

3) W pierwszej transzy tj. do 31 grudnia 2022 r. można na zasadach preferencyjnych zakupić 

maksymalnie 1,5 tony opału. W kolejnej transzy w roku 2023 na podstawie nowego wniosku 

złożonego do Wójta Gminy na podobnych zasadach  będzie można nabyć kolejne 1,5 tony węgla. 

4) Koszty transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosi Mieszkaniec.   

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administrator danych: Wójt Gminy Wadowice Górne 

2. Kontakt do Administratora: tel. 14 666 97 51, e-mail: ug@wadowicegorne.pl 

3. Kontakt do Inspektora ochrony danych:  iod@wadowicegorne.pl; tel. 14 666 65 41 

4. Cel wykorzystania danych: rozpatrzenie wniosku o zakup preferencyjny węgla; organizacja sprzedaży, 

wystawienie dokumentu sprzedaży.  

5. Podstawa: prawna: 6 ust. 1 lit. b) i  c) RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 20 października 2022 r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.  

6. Kto otrzyma dane: Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres jego zamieszkania otrzyma Zakład Usługowy 

Transport Leśny i Handel Wiesław Dul, Przebendów 42B,39-308 Wadowice Górne, dane osobowe mogą być 

udostępnione innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

7. Okres przechowywania danych:  dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych licząc 

od roku następującego po roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy.  

8. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Czy muszę podać dane: tak – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia 

wniosku i dokonania zakupu preferencyjnego.  

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: nie dotyczy.  

11. Profilowanie: nie dotyczy. 


