
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

 
 

UWAGA! 
 

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

rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 §6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 
  

Pola wyboru należy zaznaczyć  lub  

 

 

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

gospodarstwa domowego. 

  

PREZYDENT MIASTA MIELCA 

UL. ŻEROMSKIEGO 26 

39-300 MIELEC 

 

2. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 
 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

 

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

dokonywany zakup preferencyjny paliwa stałego: 
 

01. Gmina 

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

02. Miejscowość i kod pocztowy 

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

03. Ulica                                    04. nr domu                                         05. nr mieszkania 

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

 

4. Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………... lub 

Nr telefonu ……….…………………………………………………………………….. 

 



5. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach 

zakupu preferencyjnego1: 

 

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

węgiel orzech (gruby)   

ekogroszek/groszek   

 

WAŻNE! 

Maksymalna ilość paliwa stałego dla gospodarstwa domowego wynosi 1500 kg do 31.12.2022 r. 

oraz 1500 kg od 1.01.2023 r. 

 

6. Oświadczenia2: 

• Oświadczam, że dokonałem już zakupu preferencyjnego 

 NIE      TAK, ……………………………………………………….…. 
     (podaj ilość zakupionego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego) 
 

• Oświadczam, że ja lub członek mojego gospodarstwa domowego, nabyłem paliwo stałe na 

sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę 

 NIE      TAK, ……………………………………………………….…. 
       (podaj ilość zakupionego paliwa) 
 

 

  oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

  oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

7. Dodatkowe informacje3:  
 

 Mam przyznany/wypłacony dodatek węglowy 

 Członek mojego gospodarstwa domowego ………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

ma przyznany/wypłacony dodatek węglowy. 

 Nie złożyłem wniosku o dodatek węglowy, ale spełniam warunki do uzyskania dodatku 

węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym. Oświadczam, że głównym źródłem ogrzewania mojego gospodarstwa 

domowego jest: ……………………………….. zasilane węglem kamiennym, brykietem 

lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. 

 

 

  

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

     (miejscowość i data)                                                                   (podpis wnioskodawcy)  

  

 
1 Zaznaczyć właściwe 
2 Zaznaczyć właściwe 
3 Zaznaczyć właściwe 



  

Uwaga: 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). 

Wniosek o zakup preferencyjny składa się na piśmie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu 

ul. Łukasiewicza 1c lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku 

o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, 

informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mielcu ul. 

Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec, adres e-mail: mopsmielec@pro.onet.pl tel.17-787-56-00; 

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się e-mail: mopsmielec@pro.onet.pl, bezpośrednio: Inspektor 

Ochrony Danych z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu ul. Łukasiewicza 1c, 39-300 Mielec, 

pokój nr 22, tel. 17-787-56-15 – w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji zadań 

wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 

3) i przechowywane przez 10 lat; 

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  

6) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań oraz załatwienie inicjowanych 

przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw; 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO, 

c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu 

przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów; 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne 

rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie 

których odbywa się przetwarzanie; 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie prawa do przeniesienia 

Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie; 

11) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym 

profilowaniu; 

12) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim 

Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej; 

13) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa; 

14) Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy 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. 

 


