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WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO   
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

 
WNIOSEK NR  ……../………./2023 

  
UWAGA:  

  
Informacje przedstawione we wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  
  

Instrukcja wypełniania wniosku:  
1. Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI  
  
2. Pola wyboru należy zaznaczyć     X  
  

  
Organ, do którego składany jest wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla 

gospodarstwa domowego:  
  

Prezydent Miasta Starachowice 
Ul. Radomska 45  

27-200 Starachowice  
  

         1.DANE WNIOSKODAWCY   

  Imię:    
                                          

  Nazwisko:   
                                          

  

2. ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE,   
NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY   

Gmina:    

S   T A  R  A C H O W I C E            

Miejscowość:                      

S  T A R A  C H O W I C E            
  Kod pocztowy:    

2  7  -  2 0  0  
  Ulica:    

                                                  
  Numer domu:                Numer mieszkania:   

 

          
 

 

          
 

  
3. DANE KONTAKTOWE WNIOSKODAWCY  

  Numer telefonu:              Adres poczty elektronicznej (jeśli dysponuje):   
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3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WNIOSKUJĘ:  

• w okresie od 01.01.2023 roku do 30.04.2023 roku - ………… ton (maksymalna wartość 3 tony )   

3A. CZY WNIOSKODAWCA ZŁOŻYŁ WNIOSEK W SEZONIE 2022 ? 

NIE   

W PRZYPADKU ZAZNACZENIA TAK PROSZĘ PRZEJŚĆ DO PUNKTU 3B 

3B. CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ ZAPŁATY ZA WNIOSEK Z 2022 ? 

NIE   

W PRZYPADKU ZAZNACZENIA TAK PROSZĘ PRZEJŚĆ DO PUNKTU 3C 

3C. CZY WNIOSKODAWCA OTRZYMAŁ ZAMÓWIONY WĘGIEL Z WNIOSKU Z 2022 ? 

NIE   

 4. OKREŚLENIE RODZAJU PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WNIOSKUJĘ:   

         węgiel kamienny          

W przypadku braku dostępności w sprzedaży groszku, deklaruję zapotrzebowanie i zakup węgla 

kamiennego: TAK / NIE1   

5. INFORMACJA,  CZY  WNIOSKODAWCA  DOKONAŁ  JUŻ  ZAKUPU  
PREFERENCYJNEGO,  WRAZ Z PODANIEM  ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W 
RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO (NALEŻY WYBRAĆ WŁAŚCIWE) 	 

Oświadczam, że ani ja, ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 
dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyliśmy paliwa stałego (węgla kamiennego lub groszek) na 

sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co 
najmniej 1,5 tony.   

	 

Oświadczam, że ja lub członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest                               
dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe (węgiel kamienny lub groszek)  
na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023,  po  cenie  niższej  niż  2000  zł  brutto  za  tonę  
w ilości ...................... ton.    

  
6. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:  

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

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającego z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r – Kodeks karny.    
   

………………………… 	 ………………………… 	 ………………………… 	 
(miejscowość) 	 (data: dd / mm / rrrr) 	 

  

 

(podpis wnioskodawcy) 	 

 
1 Niepotrzebne skreślić  

     TAK              

     TAK              

     TAK              

     groszek              
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POUCZENIE 
Niniejszy wniosek podlegać będzie weryfikacji. O pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, 

Wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych we wniosku. Wraz z 
informacją o rozpatrzeniu wniosku,  
Wnioskodawca zostanie poinformowany o dalszych czynnościach jakie musi dokonać w celu preferencyjnego zakupu 
paliwa stałego na potrzeby gospodarstwa domowego. W przypadku wykorzystania do komunikacji z Wnioskodawcą 
poczty elektronicznej, informacja o rozpatrzeniu wniosku zostanie wysłana z wykorzystaniem adresu: 
wegiel@starachowice.eu      	 		

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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 (Dz. U. UE. L.  z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję:  

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Starachowice działający przy pomocy Urzędu 

Miejskiego w Starachowicach, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45 - zwany dalej 

„Administratorem”.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować, we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, za pośrednictwem adresu email: iod@starachowice.eu bądź pocztą 

tradycyjną, kierując korespondencję na adres Administratora, podany w pkt 1.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze, w celu  rozpatrzenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych.  

4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom 

publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także 

podmiotom lub organom publicznym uprawnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.  

5. Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt  

3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora oraz 

ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. W związku z przetwarzaniem, przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania 

od Administratora dostępu do, dotyczących Pani/Pana, danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  

- w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.  

7. Osoba, której dane podlegają przetwarzaniu, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, 

narusza przepisy RODO.  

8. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami ustawy wskazanej w pkt 3 - osoba, której dane dotyczą, jest 

zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych wymaganych ustawą może być brak możliwości realizacji 

Pani/Pana uprawnień, związanych z celem przetwarzania danych, wskazanym  w pkt 3.  

	 
Zapoznałam (-em) się z klauzulą informacyjną:  
 
 

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



Strona	|	4		  

	 
ADNOTACJE URZĘDOWE   

(WYPEŁNIA URZĄD MIASTA)  

Zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych niniejszy wniosek został zweryfikowany w zakresie:  

1) wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku 

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

pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku 
węglowego, w sposób:  

POZYTYWNY2 NEGATYWNY2  

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WĘGLOWEGO NIE ZOSTAŁ ZŁOŻONY2    
  

Weryfikacji dokonał ……………………………...........................…w dniu ……………………………...  
  

…………………………  
              podpis weryfikującego   

2) zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków,  o 
której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji  i 
remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576  i 
1967)3, w sposób:  

  
POZYTYWNY2 NEGATYWNY2  

  

Weryfikacji dokonał ……………………………...........................…w dniu ……………………………...  
  

…………………………  
              podpis weryfikującego  

  

3) zgodności danych zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa 
odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1191), w sposób:  

  
POZYTYWNY2 NEGATYWNY2  

  

Weryfikacji dokonał ……………………………...........................…w dniu ……………………………...  
  

……………………………..  
              podpis weryfikującego  

  

O rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca został poinformowany w dniu ………………………..   

za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych we wniosku. Informacja została przekazana na adres 
poczty elektronicznej/numer telefonu1. Informacje przekazał  

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

	 

 
2 Niepotrzebne skreślić   
3 W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca warunki uprawniające do dodatku węglowego, 
o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku  


