
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY DO 1,5 TONY 

PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE1 

do 31 grudnia 2022 r. 

UWAGA! Informacja przedstawiane we wniosku składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z art. 233 § 6 

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

 

Wniosek należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

Organ, do którego składany jest wniosek Wójt Gminy Mała Wieś 

 

Oświadczam, że: 

 ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego 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 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe; 

 jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

                                                           
1 Zgodnie z ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 
2 Adresem miejsca zamieszkania jest adres gospodarstwa domowego, którego źródłem ciepła jest węgiel. 
3 Proszę wybrać jedną z frakcji: ekogroszek, groszek, orzech, miał. 

Część I. Dane dotyczące wnioskodawcy 

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „Wnioskodawcą” 

01. Imię (imiona): 

02. Nazwisko: 

na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny2 

01. Gmina:  

02. Miejscowość: Kod pocztowy: 

03. Ulica: 

04. Nr domu: 05.  Nr mieszkania: 

06. Nr telefonu: 

Część II. Składam wniosek o zakup węgla 

01. w ilości ton: 02. o frakcji3: 

03. Informuję, że: 
o nie dokonałem zakupu 

preferencyjnego. 

o dokonałem zakupu preferencyjnego  w ilości 

ton ………. 

………………………… ………………………….. …………………………. 

(miejscowość) (data) (podpis wnioskodawcy) 



Informacje dla wnioskodawcy: 

Wnioski na zakup węgla w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia br. można pobrać z Biura podawczego 

oraz elektronicznie na stronie Urzędu Gminy Mała Wieś. Wypełnione wnioski można złożyć w wersji: 

 Papierowej - w Biurze podawczym, ul. Kochanowskiego 1, pok. 1, w godzinach pracy 

Urzędu: poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.00; 

 elektronicznej - wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Przed wysłaniem wniosku 

należy go podpisać:  

o podpisem kwalifikowanym; 

o Profilem Zaufanym; 

o podpisem osobistym. 

 Nie będą rozpatrywane wnioski przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy Mała Wieś o pozytywnym rozpatrzeniu 

WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO 

DOMOWE 

zostanie ustalony termin oraz wydane dokumenty do odbioru węgla. 

 

Adnotacje urzędowe (wypełnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi) 

Wnioskodawca jest osobą fizyczną w 

gospodarstwie domowym, spełniającą 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 

i 1967). 

TAK/NIE4  

 

 

Gospodarstwo domowe: jest/nie jest5 uprawnione 

do zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 

………………………… ………………………….. …………………………. 
(miejscowość) (data) (podpis osoby uprawnionej) 

 

  

                                                           
4 Niewłaściwe skreślić. 
5 Niewłaściwe skreślić. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zakup preferencyjny paliwa stałego Gmina Mała Wieś 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 („RODO”)(Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, 

że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mała Wieś („Urząd”) z siedzibą w Małej Wsi przy ul. 

Jana Kochanowskiego 1 

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), 

który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod 

adresem e-mail: mjeznach@malawies.pl  

Informujemy, że Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach: 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia  ustawowych obowiązków Gminy Mała Wieś. 

- Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

 • ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie  danych osobowych będzie skutkowało 

brakiem możliwości rozpatrzenia złożonego wniosku.  

Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te 

mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych 

osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Urzędu 

pośrednictwo w czynnościach Urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami Urzędowymi lub 

innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Urzędu. 

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych 

danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub 

ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 

RODO) a także  prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO). 

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez Urząd Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka 

prawnie uzasadnionego interesu Urzędu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania tych danych osobowych. Urząd przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie 

wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą Urzędowi niezbędne do ewentualnego 

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub 

art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować za pomocą poczty 

elektronicznej, pisząc na adres Urzędu lub IOD. 

Informuję ponadto, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd przez okres realizacji celów w zakresie, w którym 

Urząd te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 

obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 


