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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH  
( Instrukcja wypełniania: wniosek należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI a pola wyboru zaznaczać znakiem X ) 

 
WÓJT GMINY DRAWSKO 

 

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO  GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą” 

 

1. Imię ................................................... 2. Nazwisko .................................................................... 

 

II. ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE 

 

1. Kod pocztowy …………………    2. Miejscowość     ……………….………………………. 

3. Ulica ......................................................................... 4. Nr domu    ........................................... 

5. Nr telefonu................................................................................................................................... 

6. Adres poczty elektronicznej ...................................................................................................... 

7. Określenie ilości  węgla kamiennego,  o zakup którego występuje Wnioskodawca: 

 

1. Do 31 grudnia 2022r.  ( maksymalnie 1,5 tony ): 

 Groszek .................................. kg  

 Orzech   …………………….. kg 

2. Od 1 stycznia 2023r. ( maksymalnie 1,5 tony ): 

 Groszek .................................. kg  

 Orzech   …………………….. kg 

 

III. OŚWIADCZENIE CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO  

Oświadczam, że dokonałam/em już zakupu preferencyjnego paliwa stałego, nabytego w ramach 

zakupu preferencyjnego: 

  NIE  -   nie dokonałam/em zakupu preferencyjnego 

  TAK -   dokonałam/em zakupu preferencyjnego  - w ilości    ……………. kg 

 

IV. OŚWIADCZENIE CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ 

Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO 

Oświadczam, że nie nabyłem/am ani żadna osoba z 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 

2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

 NIE – nie dokonałam/em zakupu preferencyjnego 

 TAK – dokonałam/em zakupu preferencyjnego w ilości       ……………… kg 

__________________________________________________________________________________________________ 

WAŻNE! 

1. Do spraw zakupu preferencyjnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych. 

2. Definicję gospodarstwa domowego jedno lub wieloosobowego określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym. 
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Oświadczam, że informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny 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. 

„ Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

Drawsko, dnia ..................................                                                                .......................................... 

                                                                                                                           (podpis wnioskodawcy) 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych 

  
W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku 
informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku jest Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko. 
2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan 

skontaktować się w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych i realizacji praw za pomocą adresu e-mail: iodo@gops.gminadrawsko.pl 
lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121, 
64 – 733 Drawsko; 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku i nie będą 
udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów 
oraz na podstawie udzielonej zgody. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 
prawa lub dobrowolne, jeżeli wynika z Pani/Pana zgody. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i przepisami o 
archiwizacji dokumentów 

8. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich. 
9. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych  w dowolnym momencie, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawy zgody 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Etapy procedowania wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego – dane weryfikacyjne 

 

Nazwa etapu 

 

Data weryfikacji, podpis pracownika 

1. Weryfikacja wniosku w zakresie wypłacenia na rzecz 

gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi 

Wnioskodawca, dodatku węglowego ( art. 12, ust. 1 ) 

 

2. Weryfikacja wniosku w szczególności w zakresie zgłoszenia 

lub wpisania głównego źródła ogrzewania do centralnej 

ewidencji emisyjności budynków ( art. 12, ust. 2 ) 

 

3. Weryfikacja danych zgromadzonych w rejestrze PESEL 

( art. 12 ust. 3 ) 
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