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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Wniosek o zakup może składać: tylko 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 

 

Wniosek należy wypełnić WIELKIMI  LITERAMI. Pola wyboru należy zaznaczyć symbolem X 

 

I. Organ, do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego 

 

Wójt Gminy Kunice 

    ul. Gwarna 1 

    59 – 216 Kunice 

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

 
1. Imię  

………………………………………………………………………………………….  

2. Nazwisko  

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

3. Numer PESEL  

 
 

          

 

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

dokonywany jest zakup preferencyjny 

 

1. Miejscowość ……………………………………….……………………………..…….. 

2. Ulica …………………………………………………………………………...…..…… 

3. Nr domu ……………………..…… 4. Nr mieszkania ………………………………. 

5. Nr telefonu ....................................................................................................................... 

6. Adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………. 
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IV. Informacja w zakresie ubiegania się o dodatek węglowy na podstawie ustawy                       

z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 

 

Właściwe należy zaznaczyć X:  

□ Otrzymałam/em dodatek węglowy 

□ Wniosek o dodatek węglowy nie został jeszcze rozpatrzony  

□ Nie otrzymałam/em jeszcze dodatku węglowego, ale wniosek został rozpatrzony pozytywnie  

□ Nie składałam/em wniosku o dodatek węglowy, ale dokonałam/em zgłoszenia w zakresie 

głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 

 

V. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego w okresie – maksymalnie 1,5 tony na każdy okres:  

 

               Ilość ton do dnia 31 grudnia 2022 r.     Ilość ton od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

Groszek                                  …………………                                  …………………. 

Ekogroszek                             …………………                                  …………….…… 

Orzech                                    …………………                                  …………………. 

Miał                                        …………………                                  ………………… 

VI. Informacja w zakresie dokonania wcześniejszego zakupu preferencyjnego 

Czy wnioskodawca lub członek jego gospodarstwa domowego dokonał już zakupu paliwa 

stałego po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę 

□ Tak……………………….  

                  (podać ilość ton)  

□ Nie  

 

Oświadczam, że 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 niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co 
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najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia                                

20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

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

 

Oświadczam, iż jestem świadoma/y, że Wójt Gminy Kunice nie jest gwarantem jakości 

paliwa stałego dostarczonego w ramach zakupu preferencyjnego. 

 

 

……………..……………………..………… 

(miejscowość, data i podpis wnioskodawcy) 
 

 

 

UWAGA: 

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się na piśmie w Urzędzie Gminy               

w Kunicach (ul. Gwarna 1) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kunicach               

(ul. Legnicka 15) w dniach i godzinach pracy urzędu i ośrodka lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek 

o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 
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Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

 

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. 

zm.), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kunice, adres: ul. Gwarna 1, 59 – 216 

Kunice kontakt mailowy: kunice@kunice.pl, kontakt telefoniczny: /76/ 85 75 322. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: mailowo: 

iodo@amt24.biz 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania i rozpatrywania wniosku                        

o zakup preferencyjny paliwa stałego celem określenia zapotrzebowania ilości paliwa stałego 

wynikającego z ustawy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

5. Decyzje dotyczące Pani/Pana 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) w/w Rozporządzenia. 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności podmioty, które w imieniu 

administratora będą zajmowały się sprzedażą paliwa stałego na podstawie zawartej umowy                    

z administratorem. 

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 Pani/Pana danych; wniesienie skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia 

tj. Prezes Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

……………..……………………..………… 

(miejscowość, data i podpis wnioskodawcy) 


