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BURMISTRZ LIPSKA 
(oznaczenie organu do którego składany jest wniosek) 

 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

1. Imię (imiona) i Nazwisko wnioskodawcy  

Imię (imiona) 

……………………………………………………………………………………………. 

Nazwisko 

……………………………………………………………………………………………. 

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

dokonywany zakup preferencyjny  
 

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

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

3. Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

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

4. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach 

zakupu preferencyjnego: 

a) dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022r. - ……………….. kg (max. 1500 kg) 

b) dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. - …………………kg (max. 1500 kg) 

 

5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego?  

stałego nabytego w ramach zakupu preferencyjnego    

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

 

6. Oświadczenie: 
Oświadczam, że ja (wnioskodawca) 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 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych 

na podstawie  art. 8 ust. 2: 

 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

 pkt 1 i 2 łącznie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 

1 stycznia 2023 r.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

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

 

 

…………………………………     ……………………………………….. 

        (miejscowość, data)           (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA UPOWAŻNIONY PRACOWNIK – WERYFIKACJA WNIOSKU 

O ZAKUP 

Weryfikacja wniosku Spełnianie kryterium* Uwagi 
Szczegółowa weryfikacja: 

Wniosek złożyła uprawniona osoba fizyczna w 

gospodarstwie domowym 
TAK NIE --------  

wypłacono na rzecz gospodarstwa domowego, w skład 

którego wchodzi wnioskodawca, dodatek węglowy lub 

pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz tego 

gospodarstwa domowego dodatku węglowego 

TAK NIE Nie 

dotyczy 

 

albo 
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, weryfikacji dokonano w zakresie 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). Przepisy art. 2 ust. 3a – 7 ustawy z dnia 5 

sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stosuje się 

odpowiednio. 

TAK NIE Nie 

dotyczy 

 

Podsumowanie   
zgodnie z art. 8 ust. 1 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) 

TAK NIE ---------  

 

 

Uwagi: 

ORZECH/GROSZEK/MIAŁ*…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Wniosek zweryfikowano ………………………………………………………………… 

                   (pozytywnie/negatywnie) 

 

 

 

……………………………………………………………… 
(data, pieczęć i podpis upoważnionego pracownika) 

 

 

*otocz pętlą właściwe 
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Obowiązek informacyjny stosowany w związku z przetwarzaniem danych osobowych                              

(preferencyjny zakup paliw stałych) 

- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Lipsku,                                                  

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk,  reprezentowany przez Burmistrza Lipska. Może Pan/Pani skontaktować się z nami 

osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem (87) 6422 700. 

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Urząd Miejski danych osobowych może się 

Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres: 

iodo@lipsk.pl , telefonicznie: 87 6422 700 lub osobiście. 

- Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa 

domowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236); 

- Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów 

gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia 

merytorycznego/organizacyjnego. 

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej                        

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

- Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych,  możliwości ich uzupełnienia i aktualizowania oraz prawo 

żądania ograniczenia przetwarzania danych. 

- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 
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