
 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA                              

STAŁEGO w terminie realizacji do 30 kwietnia 2023 r. 
 

 
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki 

uprawniające do dodatku węglowego - "wniosek o zakup preferencyjny węgla" składa osoba, której PRZYZNANO już 

"dodatek węglowy" w kwocie 3.000 zł. 
UWAGA! Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego  

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,  

wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu Karnego. 

 

 1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK: 

Burmistrz Świecia ul. Wojska Pol. 124 ; 86-100 Świecie 
 

2. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO  

DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY: 
 

Nazwisko: Imię: 

Pesel: Nr telefonu: 

e-mail: 

Adres:  

 

3. INFORMACJA O PREFERENCYJNYM ZAKUPIE PALIWA STAŁEGO OD GMINY 

ŚWIECIE W 2022 R*. 

 

WNIOSKOWAŁEM w 2022 r.  W JAKIEJ ILOŚCI (liczba ton) ? 
 

 

NIE  WNIOSKOWAŁEM  W 2022 r.  

 
*Zaznaczyć właściwe X 
 

4. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O KTÓRE WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA                    

W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO: 
 

Rodzaj węgla: Ilość wnioskowanego paliwa stałego do zakupu w 2023 r. 
(maksymalnie 3 tony* w przypadku, gdy wnioskodawca nie korzystał               

z preferencyjnego zakupu paliwa stałego w 2022 r.) 

  ORZECH   (ilość) 
 

                             

  GROSZEK  (ilość) 
 

                                  
 

UWAGA! Z preferencyjnego zakupu paliwa stałego można skorzystać maksymalnie w wysokości 3 ton 

łącznie w 2022 i 2023 r. Jeśli wnioskodawca zakupił w 2022 r. paliwo stałe od Gminy Świecie, to                   

w roku 2023 może zakupić maksymalnie różnicę między 3 tonami paliwa stałego, a ilością zakupioną                      

w 2022 r.  
 



5. OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

1/ Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.  

2/ Gospodarstwo domowe nie korzystało i nie korzysta z paliwa stałego zakupionego po cenie i od 

przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 

1477, z późn.zm.) 

3/ Ani ja 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 2000 

zł brutto lub niższej za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona  w przepisach wydawanych na podstawie 

art. 8 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2022  r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych (Dz.U. poz.2236).  

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 
 
 
   ________________________________                                   _________________________________                                      
                      Miejscowość i data:                                                                        Podpis wnioskodawcy: 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  

faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat@swiecie.eu 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych pod adresem e-mail: daneosobowe24h@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest określenie zapotrzebowania ilości paliwa stałego 

wynikającego z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5. Decyzje dotyczące Państwa danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
7. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w 

imieniu Administratora/ 
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także – w przypadku przewidzianym – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; 
–  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem  

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

   9.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 

 

          …………………………..…………………..……………  
                      (podpis wnioskodawcy) 

 

 
WNIOSKI O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA PRZYJMOWANE SĄ DO DNIA 31.03.2023  

Z REALIZACJĄ ICH DO 30.04.2023 
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