
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH OD 01.01.2023 r.  
  (podstawa prawna: art. 10 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych)  

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup węgla składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – 

zgodnie z art. 233 § 6 ust. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać symbolem  X  .     

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK: 

WÓJT GMINY AUGUSTÓW 

UL. MAZURSKA 1C 

16-300 AUGUSTÓW 

CZĘŚĆ I 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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

 

1. Imię (imiona) 

 

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

2. Nazwisko 

 

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

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

zakup preferencyjny 

 

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

4. Adres poczty elektronicznej lub nr telefonu wnioskodawcy 

 

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

5. Ilość paliwa stałego, o zakup którego, od 01.01.2023 r., wnioskuje wnioskodawca w ramach 

zakupu preferencyjnego (nie więcej niż 3 tony) 

…………………… t.      

 orzech  

 groszek  
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6. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego? W przypadku odpowiedzi 

TAK należy wskazać ilość zakupionego paliwa stałego; w przypadku wniosku składanego po raz 

pierwszy należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”)  

   

TAK  w ilości …………………… t.     

NIE 

 

 

…………………………     ………………………… 

     (data, miejscowość)                          (podpis wnioskodawcy) 

 

 

CZĘŚĆ II 

OŚWIADCZENIA 

  

Oświadczam, że:  

 

-  moja osoba 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 2 000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak 

określona w przepisach wydanych na podstawie art.8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

-   wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą; 

-   jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 

 

…………………………     ………………………… 

     (data, miejscowość)                          (podpis wnioskodawcy) 

 

Weryfikacja urzędu (wypełnia urząd) TAK NIE 

Wnioskodawcy przysługuje dodatek węglowy w myśl ustawy  z dnia 05 sierpnia 

2022 r. o dodatku węglowym 

  

Wnioskodawca dokonał zapłaty za preferencyjny zakup paliwa stałego  

 

  

 

Termin zaksięgowania zapłaty za zakup  …………………….. 

Podpis i pieczęć osoby weryfikującej  
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Obowiązek informacyjny RODO – 

 zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Administratorem Państwa danych 

osobowych jest Wójt Gminy Augustów ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów, tel. 87 

6433056dalej zwany „Administratorem”. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: email: 

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora 

danych. 

3. Państwa dane będziemy przetwarzać w celach:  

a. realizacji zadań publicznych, obowiązków prawnych  związanych z zakupem 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w tym prowadzenia 

postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup, wydawania 

zaświadczeń przewidzianych w niżej wymienionej ustawie, związanych ze sprzedażą 

tego paliwa, rozliczeniem, wypełnieniem obowiązków prawnych związanych z 

rachunkowością. Dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c  i e RODO w 

zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawą z 

dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe oraz innymi właściwymi aktami prawnymi, np. ustawą o 

rachunkowości; 

b. zawierania i realizacji umów sprzedaży dotyczących paliwa stałego – na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b RODO.  

c. archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego 

spoczywającego na administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie 

bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych, na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

4. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; prawo do żądania sprostowania 

(poprawienia) danych osobowych; prawo do usunięcia danych; prawo ograniczenia 

przetwarzania; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych).  

Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie www: https://gmina-

augustow.home.pl/wp/obowiazki-informacyjne/ 

 

 

 

 

 


