
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) 

przez osoby fizyczne w gospodarstwie domowym 

 

1 Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

2 Adres, pod którym jest prowadzone 

gospodarstwo domowe, na rzecz 

którego dokonywany jest zakup 

preferencyjny; 

 

 

 

3 Adres poczty elektronicznej lub numer 

telefonu wnioskodawcy; 

 

 

 

4.  Określenie 

ilości węgla, o 

zakup której 

występuje 

wnioskodawca  

do dnia 31 grudnia 

2022 r. 

(maksymalnie 1,5 

tony !) 

 

 

 

od dnia 1 stycznia 

2023 r. 

(maksymalnie 1,5 

tony !) 

 

 

 

5.  Rodzaj węgla – zaznaczyć właściwe:   

 

 

     ekogroszek                          orzech 

6.  Informacja, czy wnioskodawca dokonał 

już zakupu preferencyjnego – 

zaznaczyć właściwe: 

Nie dokonałem wcześniej zakupu     

preferencyjnego  

Dokonałem wcześniej zakupu      
  

preferencyjnego w ilości …………... kg 

7.  Oświadczam, że ani ja, ani żaden 

członek mojego gospodarstwa 

domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nie 

nabyliśmy paliwa stałego (węgla) na 

sezon grzewczy przypadający na lata 

2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł 

brutto za tonę w ilości co najmniej – 

zaznaczyć właściwe: 

 

 

1,5 tony, (w przypadku wniosku o 

zakup do dnia 31 grudnia 2022 r.)   

 

 

3,0 tony, (w przypadku wniosku o zakup 

od dnia 1 stycznia 2023 r.) 

 

 

Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 
 

 

………………………………..  ……………………………….. 

Miejscowość i data Podpis wnioskodawcy  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Ustalenia w sprawie weryfikacji wniosku (wypełnia upoważniony przez Wójta pracownik)  

 

Stwierdza się, że niniejszy wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) (właściwe 

zakreślić): 

Nr wniosku o przyznanie dodatku węglowego:   ……………………………………. 

 

został zweryfikowany pozytywnie i wnioskodawca jest osobą 

uprawnioną do dokonania zakupu preferencyjnego określonej we 

wniosku ilości węgla na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe 

 

 

 

 

został zweryfikowany negatywnie i wnioskodawca nie jest osobą 

uprawnioną do dokonania zakupu preferencyjnego na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 

 

 

 

 

 

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

                   Pieczęć Urzędu                                       Data i podpis upoważnionego pracownika  

 

 

Informacja dla wnioskodawcy o dalszych czynnościach w przypadku pozytywnej weryfikacji 

wniosku i uznania go za osobę uprawnioną do dokonania zakupu preferencyjnego: 

1) osoba uprawniona otrzymuje potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie 

zweryfikowanego wniosku; 

2) osoba uprawniona zostanie zawiadomiona (telefonicznie, mailowo) o nazwie i lokalizacji 

dysponenta węgla (skład), u którego należy dokonać odbioru przysługującej ilości i rodzaju 

węgla; termin odbioru węgla uzależniony jest od ilości węgla, pozostającego w dyspozycji 

Gminy Czarny Dunajec; 

3) węgiel należy odebrać w terminie 7 dni od terminu zawiadomienia; 

4) przed dokonaniem odbioru węgla, osoba uprawniona zobowiązana jest do dokonania na rzecz 

Gminy Czarny Dunajec zapłaty za przysługującą ilość węgla, po cenie 2.000,00 zł za tonę;  

w przypadku obniżenia ceny, informacja o wysokości opłaty zostanie podana osobom 

uprawnionym poprzez kontakt telefoniczny/ mailowy lub w drodze publicznego 

ogłoszenia Wójta Gminy;  

5) wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, ul. Józefa Piłsudskiego 

2,  lub na rachunek bankowy Gminy Czarny Dunajec: 11 87920008 0000 0000 2828 0246;  

6) w tytule wpłaty/ przelewu należy wpisać: „opłata za węgiel”, podać ilość węgla oraz imię, 

nazwisko i adres osoby uprawnionej; 

7) po dokonaniu zapłaty Gmina wystawi fakturę VAT na osobę uprawnioną; 

8) osoba uprawniona, w celu dokonania odbioru wnioskowanej ilości węgla zobowiązana jest 

przedłożyć wskazanemu przez Gminę dysponentowi węgla (skład) potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem kopie faktury VAT wystawionej przez Gminę; 

 

 



9) zapłata dokonana na rzecz Gminy nie obejmuje kosztów przewozu węgla od dysponenta 

węgla na nieruchomość osoby uprawnionej, jak również kosztów pakowania (workowania) 

węgla. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOB ŚWIADCZĄCYCH  USŁUGI NA UMOWACH 

CYWILNOPRAWNYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, s. 1) informuję, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa 

Piłsudskiego 2, 34- 470 Czarny Dunajec.  

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych osobowych z którym można się 

skontaktować za pośrednictwem poczty mailowej: ewa.smardz-chlebek@czarny-dunajec.pl  

lub telefonicznie:  18 261 35 40.   

3 .  Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpatrzenie wniosku  o preferencyjny zakup 

paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.  

4 .  Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w 

zw. z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2236) w celu obsługi wniosku o preferencyjny 

zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. 

5. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich,  chyba  że pozyska na to 

odpowiednią zgodę. 

6. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania. 

 

7. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

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

profilowaniu.  

 

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym 

mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach 

szczególnych, w tym przepisów archiwalnych przez okres wymagany kategorią archiwalną 

B5 tj. 5 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy. 

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z ustawy z dnia 27 

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

ich niepodanie uniemożliwi realizację celów wynikających z tej ustawy, tj. rozpatrzenia 

wniosku o zakup preferencyjnego paliwa stałego. 

11. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej 

umowy powierzenia między Administratorem, a podmiotem przetwarzającym: dostawcy 

usług informatycznych w zakresie systemów księgowo ewidencyjnych, podmiotom o którym 

mowa w art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym realizującym sprzedaż 

węgla na podstawie zawartej umowy z gminą. Dostawcom usług pocztowych w przypadku 

korespondencji prowadzonej listownie. 

 

…………………………………………… 

mailto:ewa.smardz-chlebek@czarny-dunajec.pl


/podpis/ 


