
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

Pola wyboru należy zaznaczyć  

 

1.  Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla  

gospodarstwa domowego. 

 

WÓJT GMINY PACYNA 

ul. Wyzwolenia 7 

09-541 Pacyna 

 

2.   Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL 

           

04. Nr telefonu *       

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

05. Adres poczty elektronicznej * 

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

(* - należy wskazać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) 

3. Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny: 

 

01. Gmina  

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

02. Miejscowość i kod pocztowy  

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

03. Ulica     04. nr domu    05. nr mieszkania  

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

 

X 



4. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego 

w okresie – maksymalnie łącznie 1 500 kg na każdy okres:  

 

ilość kg do dnia 31 grudnia 2022 r.  ilość kg od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

01.  groszek **                                                 

02.  orzech **                                                   

03.  miał **                                                      

(**- Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających              

do obrotu) 

 

5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli tak to w jakiej ilości)  

 

Tak                                Ilość  kg 

Nie 

 

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).  

 

      Informacje   i   oświadczenie   złożone    we   wniosku     o   zakup   preferencyjny    paliwa  

      stałego   składam   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). 

 

 

 

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

 

(miejscowość i data)                (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

UWAGA: 

  

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się pisemnie w Urzędzie Gminy w 

Pacynie przy ul. Wyzwolenia 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP 

(wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić 

z wykorzystaniem profilu zaufanego). 

 



 

 

 

 

Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, str. 1), dalej "RODO", informuję się, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna. 

Z administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby, za pośrednictwem adresu e-mail: 

gmina@pacyna.mazowsze.pl oraz telefonicznie pod numerem 24 285 80 54. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iodo@pacyna.mazowsze.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z wnioskiem o preferencyjny zakup paliwa stałego 

dla gospodarstwa domowego.  

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 

(RODO), a także w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 

osobowych.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku 

takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.  

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. 

m.in. ustawą z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.).  

8. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii, sprostowania swoich 

danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych 

osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 

siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podlegać 

profilowaniu. 

 

 
Oświadczam, że zapoznałam(em) się z powyższymi informacjami: 

 

 

……………………………… 

(data, czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

mailto:gmina@pacyna.mazowsze.pl
mailto:iodo@pacyna.mazowsze.pl


 

WYPEŁNIA UPOWAŻNIONY PRACOWNIK 

(WERYFIKACJA PRZEZ GMINĘ WNIOSKU O ZAKUP 

PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO) 

 

 złożony wniosek o dodatek węglowy: 

  wypłacony dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład 

którego wchodzi wnioskodawca 

  pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa 

domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca 

  nierozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa 

domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca - główne źródło 

ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

emisyjności budynków 

  brak prawa do dodatku węglowego 

 niezłożony wniosek o dodatek węglowy: 

główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane do 

centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

oraz o centralnej emisyjności budynków 

  tak 

  nie 

 

 

Pacyna, dnia ………………………… …………………………………………………………….…………... 

                                                  (podpis pracownika) 


