
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH  

na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

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

Zgodnie z art. 8. ust. 1. do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie 

domowym, która spełnia 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).  

WÓJT GMINY IŁÓW, UL. PŁOCKA 2, 96-520 IŁÓW 
(Organ, do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego)  

1.DANE WNIOSKODAWCY:  

1.1. Imię (imiona) ……………………………………………………………… 

1.2. Nazwisko ………………………………………………………………….  

1.3. PESEL:  
 

           
 

2. ADRES (pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 

 dokonywany zakup preferencyjny paliwa):  

 2.1. Miejscowość:………………………………………………………………………… 

 2.2. Ulica:……………………………  nr domu……………….  nr mieszkania……..….  

2.3. Gmina:……………………………  kod pocztowy ..……………………………….  

2.4. Numer telefonu  .…………………………………………………………………….  

 2.5. Adres poczty elektronicznej  .………………………………………………………. 

3.ILOŚĆ PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA1:  

Rodzaj paliwa  gruby  miał  groszek/ekogroszek  

Ilość ton do dnia 31 grudnia 2022 roku     

4.OŚWIADCZENIE (właściwe zakreślić znakiem x):  

 □Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego 

 jest dokonywany zakup preferencyjny, nie zakupiliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy 

 przypadający na lata 2022 – 2023, po cenie niższej niż 2000,00 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 2000,00 zł brutto za tonę w ilości 

……………………..  (ilość podajemy w tonach).  

…………………………                                                   …..……………….………………… 
 (miejscowość, data)                                                                              (czytelny podpis Wnioskodawcy)  

1 Maksymalna ilość paliwa dla jednego gospodarstwa domowego do zakupu wynosi 1,5 tony do 31.12.2022 r.  



 

5.OKREŚLENIE SPOSOBU TRANSPORTU (właściwe zakreślić znakiem x):  

□we własnym zakresie  

□zapewniony przez skład opału (koszt transportu nie jest wliczony w zakup paliwa 

 i wymaga dodatkowej opłaty ustalonej przez skład opału)  

6.OŚWIADCZENIA:  

6.1.Informacje przedstawione 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. Kodeksu karnego – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia  

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  
Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

6.2.Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do 

podmiotu, z którym Gmina Iłów zawrze umowę, na podstawie art. 5 ust. 5 pkt. 4 ustawy o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  

6.3.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej,  

w tym przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak 

również, że podanie tych danych było dobrowolne.  

…………………….……                                      …………...……………….………………… 
  (miejscowość, data)                                                                     (czytelny podpis Wnioskodawcy)  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów, zwany dalej Administratorem.  
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Łukasz Szymański, e-mail: iod@ilow.pl  
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym z mocy prawa.  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii 

archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach.  
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:  

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,  
przenoszenia danych,  
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  

zgody przed jej cofnięciem,  
wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania utrudni Administratorowi wykonanie czynności  
określonych w ust. 3. 

______________________________________________________________________________________________________________________  

Adnotacja Urzędu:  

WERYFIKACJA WNIOSKU  W ZAKRESIE UPRAWNIENIA WNIOSKODAWCY DO DODATKU WĘGLOWEGO:  

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

…………………………………….                              ……………………………………………. 
  (pieczęć urzędu)                                                                                             (data, podpis pracownika)  


