
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

w roku 2022 
UWAGA 

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

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

Skrócona instrukcja wypełniania:  

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. Pola wyboru należy zaznaczać [x] lub [v]. 

* - niepotrzebne skreślić. 

 

Organ do którego składany jest wniosek:  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 

 
1. DANE WNIOSKODAWCY 

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

01. Imię  

 

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

02. Nazwisko  

 

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

03. Pesel 

 

2. 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 mieszkania    

 

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

 07. Nr telefonu                                                                         08. Adres poczty elektronicznej 

 

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA:  
 

Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu jednorazowo w określonym terminie po preferencyjnej cenie to 1,5 

tony 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

** zakup będzie możliwy jedynie w przypadku dostępności tego sortymentu u dystrybutora paliwa stałego 

Rodzaj węgla**: Zakup węgla do dnia 31.12.2022 

(ilość w tonach) 

 

Orzech  

 

 

Groszek  

 

 

Miał 

 

 

 

Ekogroszek 

 

 

Kostka 

 



 

 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

PALIWA STAŁEGO 

 

[  ] Oświadczam, że ani 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. 

 

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

zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie 

niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości .........................ton. 
(Należy wybrać właściwe)  

 

5. Otrzymałem/am dodatek węglowy:    TAK/NIE/W TRAKCIE rozpatrywania*  

 

OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam, że:  

Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.  

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:  

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

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

3) ………………………………………………………………………………………………………  

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………………………..                                                                    ……………………………….  
            miejscowość, data                                                                                                                                      podpis 

 

UWAGA! 

O zakwalifikowaniu do nabycia węgla wnioskodawca zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub na podany 

adres e-mail. 

Odbiór węgla transportem własnym lub transportem oferowanym odpłatnie przez skład węgla. 

 

 

 

 

Wypełnia pracownik Urzędu Gminy:  

 

………………………….                          …………………………. 
                              data złożenia wniosku                                                                      godzina złożenia wniosku 

☐ Wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego, ponieważ: 

☐ na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca wypłacono dodatek węglowy 

lub 

 ☐ na rzecz tego gospodarstwa domowego pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego 

lub  

☐ na rzecz tego gospodarstwa domowego nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonano 

pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków do złożenia wniosku o dodatek węglowy.  

☐ Wnioskodawca nie jest uprawniony do zakupu preferencyjnego (nie spełnia żadnego z wyżej wymienionych 

warunków), lub w pkt 4 oświadczył o nabyciu większej ilości paliwa stałego niż dopuszczone ustawą i nie ma prawa 

nabycia paliwa po cenie preferencyjnej. 

 

 

       ……………………………………… 

             Podpis osoby weryfikującej/pieczęć 

 



 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  

Na podst. Art. 13  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 ) dalej RODO  informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie z siedzibą ul Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty 

Wrocławskie, którą reprezentuje Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo  skontaktować w sprawach związanych z 

ochroną Państwa danych osobowych. Kontakt: Marek Adamaszek, e-mail: rodo@katywroclawskie.pl lub pisemnie  na adres siedziby 

Administratora danych. 

3. Cel przetwarzania:  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją wniosku o zakup paliwa stałego na preferencyjnych warunkach. 

. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych – 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (dz. U. 2022 poz.1692), Ustawa z 

dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, 

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

5. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności 

z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom.  

6. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 przez okres określony 

w Instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

7. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą: 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO, 2. sprostowania (poprawiania) 

Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, 

3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, 

4. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się za 

Pani/Pana zgodą (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, 

ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 

wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, 

Nie przysługuje prawo: 

1.  do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b) i e) RODO, 

2.  do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

3. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

9. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania na 

podstawie ww. przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożność przyznania świadczenia. 

10. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie 

będą profilowane. 

11. Pani/Pana  dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowej. 

 

 


