
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTW DOMOWYCH OD 01.01.2023 r. DO 15.04.2023 r. 
(Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych.) 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup węgla kamiennego składa się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – 

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

 

Instrukcja wypełniania: 
1. Należy wypełniać CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać symbolem .X. 
 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK:  BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK 
 

CZĘŚĆ I 
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

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

1. Imię (imiona) ………………………….…………….………………………………………………………………………………. 

2. Nazwisko ..……………………………………………………….…………………………………………………………………….. 

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

zakup preferencyjny 

78-400 Szczecinek, ul. …………………………………………….…………………………………………………………………….. 

4. Nr telefonu wnioskodawcy lub adres poczty elektronicznej 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego?  

(W przypadku odpowiedzi „TAK” należy wskazać ilość zakupionego paliwa stałego; w przypadku 
wniosku składanego po raz pierwszy należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”)  

 
TAK,  w ilości …………………… ton/tony 
 

NIE 
 

6. Ilość paliwa stałego, o zakup którego wnioskuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego 
Limit zakupu węgla na sezon grzewczy 2022-2023 wynosi 3 000 kg (3 tony). Jeśli w okresie  
do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu węgla albo dokonano zakupu w ilości mniejszej,  
to od 1 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2023 r. można zakupić taką ilość węgla, aby w sumie  
w sezonie 2022-2023 zakup nie przekroczył 3 000 kg (3 ton) 

…………… tona/tony  

rodzaj*:   orzech  

 groszek  

 

* W przypadku braku dostępności sortymentu wskazanego znakiem „X” u dystrybutora paliwa 

stałego, wnioskuję o …………………………………………… 
 

 
……………………………..………………………………………… 

(data, czytelny podpis wnioskodawcy) 
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CZĘŚĆ II 
OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że:  

− ja jako 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 2 000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak 

określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 

2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych; 

− wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą; 

− jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 
 
 

………………………………..………………………………………………………… 
(data, czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Weryfikacja wniosku na podstawie art. 12 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych (wypełnia MOPS w Szczecinku) 

Wnioskodawcy wypłacono dodatek węglowy w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym:*          TAK              NIE 

Wnioskodawca spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego* 

 pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę dodatku węglowego 

 osoba nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego a spełnia warunki uprawniające do jego 

przyznania 

Uwagi 
 

Wniosek zweryfikowany:*       pozytywnie              negatywnie 

Pieczęć MOPS oraz data, podpis i pieczęć osoby weryfikującej 
 
 
 
 
 

*właściwe zaznaczyć X  

 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek. Osobą do 
kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: 
iod@um.szczecinek.pl). W części dotyczącej weryfikacji wniosku administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szczecinku, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 4, 78-400 Szczecinek. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 
MOPS ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, numer tel. 94 37 280 36, email: inspektorochronydanych@mops.szczecinek.pl. 
Dane osobowe przetwarza się w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa, w celu 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w celach 
kontaktowych. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych są Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. w Szczecinku oraz podmioty 
świadczące usługi informatyczne, usługi prawnicze i podmioty doręczające korespondencję. Dane będą przechowywane 
jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do wywiązania się z obowiązków wynikających  
z przepisów prawa realizowanych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2022  r. poz. 2000, z późn. zm.); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46), a niepodanie danych może skutkować brakiem 
rozpatrzenia wniosku. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści 
swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada 
ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne 
z przepisami prawa. Dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym w formie profilowania. 
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