
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 
 

  

UWAGA!  

Informacje przedstawione we wniosku o preferencyjny zakup paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie 

z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2236).  
  

Skrócona instrukcja wypełniania:  

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.    

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .      

  

WÓJT GMINY GODZIESZE WIELKIE 
 

CZĘŚĆ I 
  

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.  
DANE WNIOSKODAWCY  

01. Imię (imiona)  
………………………………………………………………………….………………………………………..  

02. Nazwisko  
…………………………………………………………………………………….……………………………..  

03. Numer PESEL        

                      
  

 

ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY  

04. Gmina 

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

 Kod pocztowy    

    -        

  

05. Miejscowość  
…………………………………………………………………………………………………………..  

06. Ulica   
…………………………………………………………………………………………………………..  

07. Nr domu     05. Nr mieszkania    06. Nr telefonu2)              07. Adres poczty elektronicznej2)  

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

Podanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej obowiązkowe. 
  

  



2. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest:  

  

 jednoosobowe                   wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy: …….)  

 

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 27 października 2022 r. zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o preferencyjny 

zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe 

jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące 

i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). 
  

W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą3):  
3) 

 W przypadku gdy oświadczenie dotyczy liczby członków gospodarstwa domowego większej niż 6 osób, należy dodać formularz obejmujący 

dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.  
  

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

01. Imię (imiona)  

…………………………………………………………………………………………………………..  
02. Nazwisko  

…………………………………………………………………………………………………………..  
03. Numer PESEL        

                      
  

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

01. Imię (imiona)  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
02. Nazwisko  
……………………………………………………………………………………………………………………..  

03. Numer PESEL        

                      
  

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

01. Imię (imiona)  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
02. Nazwisko  
……………………………………………………………………………………………………………………..  

03. Numer PESEL        

                      
 

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

01. Imię (imiona)  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
02. Nazwisko  
……………………………………………………………………………………………………………………..  

03. Numer PESEL        

                      
  

 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

01. Imię (imiona)  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
02. Nazwisko  
……………………………………………………………………………………………………………………..  
03. Numer PESEL        

                      
  



 

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

01. Imię (imiona)  
……………………………………………………………………………………..………..……………………..  
02. Nazwisko  
……………………………………………………………………………………..……..………………………..  
03. Numer PESEL        

                      
  

 

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

preferencyjnego – maksymalnie 1500 kg na każdy okres: 

do dni 31 grudnia 2022 r.   od dnia 1 stycznia 2023 r. 

1. Groszek (0,8cm - 3cm)      

2. Orzech (2,5 - 8 cm)      

3. Miał (0,1 - 3cm)       

4. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego 

w ramach tego zakupu preferencyjnego4)? 
6) 

Zakup preferencyjny to zakup paliwa stałego przez osoby fizyczne za pośrednictwem gminy. Nie dotyczy to zakupu poprzez strony 

internetowe PGG S.A. i TAURON Wydobycie S.A. 

 TAK, w ilości …………………. 

 NIE.  

   

CZĘŚĆ II  

  

OŚWIADCZENIA  
   

Oświadczam, że: 

1. 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 2000 zł brutto 

za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2: 

a) 1500 kg węgla kamiennego – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r., 

b) 1500 kg węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r. – 

w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r., 

2. wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

  

…………………………    …………………………    …………………………  
          (miejscowość)                        (data: dd / mm / rrrr)                    ( czytelny podpis wnioskodawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Gmina Godziesze Wielkie reprezentowana przez Wójta Gminy. Kontakt: listownie: ul. 11 

Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe, przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie www.godzieszewielkie.pl  telefonicznie: (62) 

761 10 89 

2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych  

z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl   

3. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 Państwa dane mogą zostać udostępnione innym 

uczestnikom tych postępowań i procedur oraz podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także inne podmiotom z którymi 

administrator posiada umowy o powierzeniu danych. 

5. Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań Administratora wskazanych wyżej, a następnie - 

zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:  

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu     wywiązania się z obowiązku  wynikającego z 

przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;   

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)   

7. Informacja o wymogu zbierania danych.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.  

8. Pozyskiwanie danych z innych źródeł. W przypadku zbierania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą, dane te są pozyskiwane z 

publicznych rejestrów lub ewidencji albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne lub działających na 

zlecenie organów władzy publicznej albo od innych uczestników postępowania. 

9. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora  

w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Godziesze Wielkie. 

 

Adnotacje urzędowe: 

 

Wniosek rozpatrzono pozytywnie/negatywnie ……………………    …………………………………… 
                                                                                                                                 data                                                      podpis 

 

 

Sprzedaż węgla: groszek/orzech/miał w ilości ……………………………… 

 

 

Faktura sprzedaży nr ……………………………………… z dnia …………………… 

 

 

Towar odebrano dnia …………………… w ……………………………………………………………………… 

 

Inne: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.godzieszewielkie.pl/
mailto:iod@comp-net.pl

