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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

dotyczy zakupu do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

 
UWAGA! Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

     

Nabór wniosków: 5.01-17.01.2023 

Nabór rezerwowy: 18.01-30.04.2023 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Wniosek należy wypełniać CZYTELNIE WIELKIMI LITERAMI 

2. Pola wyboru należy zaznaczać znakiem X 

3. Obowiązkowo należy podać numer telefonu 

 

 

 

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 

1. ORGAN, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK: 
 

WÓJT GMINY MALCZYCE 

ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce 

 

2. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO 

JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY: 
 

Nazwisko: 

 

 

Imię: 

e-mail: 

 

 

Nr telefonu: 

ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

Kraj: 

POLSKA 
 

Województwo: 

DOLNOŚLĄSKIE 

Powiat: 

ŚREDZKI 

Gmina: 

MALCZYCE 

Ulica: 

 

 

Nr domu: Nr lokalu: 

Miejscowość: 

 

 

Kod pocztowy: 

                             55-320 

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA, W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO (zaznaczyć właściwe): 
 

Data i godzina wpływu wniosku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj wnioskowanego paliwa: 

(w zależności od dostępnego sortymentu) 

 

UWAGA! Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu podana 

w tonach nie może przekroczyć łącznie 3 ton (przy czym 

sortyment niezakupiony w roku 2022 można dopisać do 

wniosku na rok 2023)  

 

 GRUBY - ORZECH / KOSTKA / KĘSY 

 

 

…………………………………… TONY 

 

 GROSZEK - drobny 

 

 

…………………………………… TONY 

 

 EKOGROSZEK 

 

 

…………………………………… TONY 
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4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO 

W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO (zaznaczyć właściwe): 

 

Oświadczam, że 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 nie wyższej niż 2000 zł brutto za 

tonę 

Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz 

którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon 

grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za 

tonę w ilości 

 

5. OŚWIADCZENIA POZOSTAŁE: 

Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.   

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

6. INFORMACJA DLA KUPUJĄCEGO: 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe do umowy między gminą a podmiotem wprowadzającym do obrotu dołącza się 

kopię najbardziej aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe 

paliwa stałego. 
 

Gmina Malczyce nie ma wpływu na jakość sprzedawanego paliwa stałego. 

Dostępność poszczególnych sortymentów zależy od decyzji podmiotów 

wprowadzających paliwo stałe do obrotu. 
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1. w/w ustawy 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). 

 
 

Miejscowość i data Podpis wnioskodawcy  

Malczyce,   

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Malczyce z siedzibą w Malczycach, ul. Traugutta 15, 

nr tel.: 71 3179223. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, poczta e-mail: k.betlejewska@cuk.pl, tel. 798776313 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania preferencyjnej sprzedaży węgla dla zaspokojenia 

potrzeb własnych gospodarstw domowych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 października 2022 r. zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać 

także udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od roku następującego po roku, 

w którym nastąpił obowiązek podatkowy. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz do ograniczenia przetwarzania 

7. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pan/Pani prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do weryfikacji wniosku. Brak podania danych uniemożliwi 

realizację wniosku. 

9. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym formom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 
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CZĘŚĆ B – WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ GMINĘ – WYPEŁNIA PRACOWNIK 
URZĘDU GMINY 

 
ZŁOŻONY WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY 

  
 wypłacono na rzecz w/w gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi w/w osoba 

fizyczna, dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. 
o dodatku węglowym 

 
pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz w/w gospodarstwa domowego,                      

 w  skład którego wchodzi w/w osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa            
 w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia  5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 

 
wniosek o wypłatę na rzecz w/w gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi w/w 
osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia  5 sierpnia 
2022 r. o dodatku węglowym oczekuje na rozpatrzenie 

 
pozostawiono bez rozpatrzenia / brak prawa do dodatku węglowego  
 

 
NIEZŁOŻONY WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY 

 
do dnia 11 sierpnia 2022 r. złożona została deklaracja w CEEB 

 
 TAK 
 
 NIE 
 

główne źródło ogrzewania domowego, w skład którego wchodzi w/w osoba fizyczna, jest 
zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 
 

 TAK 
 
 NIE 
 

 

 TAK NIE 

Wniosek spełnia warunki (zaznaczyć właściwe)   

 

 
…………………………… 

(podpis pracownika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


