
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTW DOMOWYCH 

NA OKRES DO 30 KWIETNIA 2023 R. 
    

UWAGA!  

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych 

oświadczeń.  
  

Skrócona instrukcja wypełniania:  

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.  

2. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .  

   

WÓJT GMINY HRUBIESZÓW, 

UL. B. PRUSA 8,  22-500 HRUBIESZÓW 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY  

01. Imię  

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

02. Nazwisko  

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

03. Numer PESEL 

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

  

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO 

JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY  

01. Gmina:   Hrubieszów 

02. Miejscowość                                                                                   Kod pocztowy:  22-500 

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

03. Nr domu      05. Nr mieszkania                                                  06. Nr telefonu1)           

……………………………………………………………………………………………………………  

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA 

NA OKRES DO 30 KWIETNIA 2023 R. 

orzech ............................... ton2)
  

 

groszek……....................... ton2)
  

 

ekogroszek ......................... ton2)
  

 

         1) Należy obowiązkowo podać numer telefonu wnioskodawcy  

 
2) Nie więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa 

stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony to, 

o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 31 grudnia 2022 r. można 

 
 



powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie 

do ilości 3 ton. 

 

4. INFORMACJA, CZY  WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ  ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ Z 

PODANIEM  ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 

PREFRENCYJNEGO 

  3) Oświadczam, że już dokonałam/em zakupu preferencyjnego w okresie do 31 grudnia 2022 r. 

w ilości: …………………..kg 

 Oświadczam, że nie dokonałam/em zakupu preferencyjnego 

 

  4) 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 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 

takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2. 3) 

 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  niższej  niż  2000,00  zł  brutto  za  tonę  w  ilości .........................................   

                                                                                                                            (ilość podajemy w tonach) 

 

3) Należy wybrać właściwe. 
4) Należy wybrać właściwe. W przypadku gdy przed dniem złożenia wniosku Wnioskodawca zakupił już na 

sezon 2022/2023 co najmniej 3 tony węgla po cenie niższej niż 2.000 zł nie ma prawa do zakupu węgla w cenie 

preferencyjnej.  

 

 

OŚWIADCZENIA  

Oświadczam, że:  

   

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

2. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

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

 

 

…………………………  

(miejscowość)  

…………………………  

(data: dd / mm / rrrr)  

…………………………  

(podpis wnioskodawcy)  

 

  

 

Wypełnia pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Hrubieszowie : 

 ☐ Wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego, ponieważ: 

 ☐ na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca wypłacono  dodatek węglowy lub 

 ☐ na rzecz tego gospodarstwa domowego pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub 

 ☐ na rzecz tego gospodarstwa domowego nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonano               

pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków do złożenia wniosku o dodatek węglowy. 

☐ Wnioskodawca nie jest uprawniony do zakupu preferencyjnego (nie spełnia żadnego z wyżej wymienionych   

warunków), lub w pkt 4 oświadczył o nabyciu większej ilości paliwa stałego niż dopuszczone ustawą i nie ma 

prawa nabycia paliwa po cenie preferencyjnej. 

 

 

    ...................................................................... 

    (data i podpis osoby weryfikującej wniosek) 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 

W związku z realizacją wymogów 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) w szczególności art. 13 ust. 1 i 2 wymienionego rozporządzenia oraz w 

poszanowaniu Pani/Pana prawa do prywatności prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą zasad przetwarzania przez nas 

Pani/Pana danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ul. Bolesława Prusa 8, 22-500 

Hrubieszów, tel. 84 696 58 57 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres siedziby Administratora lub 

poprzez email wysyłając wiadomość na adres: iod@gops-hrubieszow.pl 

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w celu prowadzenia 

postepowań w  sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego wynikającego z ustawy z dnia 27 października 

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

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z Administratorem umowy na powierzenie przetwarzania danych. 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli państw leżących poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana danych osobowych nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane  

i w czasie określonym przepisami prawa. W szczególności w okresie wynikającym z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt i/lub Instrukcji 

Kancelaryjnej, gdzie określone zostały szczegółowe zasady przechowywania i archiwizacji dokumentów. 

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a 

także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych. Przetwarzamy dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym 

przez administratora może skutkować niemożliwością załatwienia sprawy. 

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy nasza instytucja jest zobowiązana prawnie do przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji obowiązku ustawowego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

Niezależnie od celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez naszą instytucję przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa. Skargę może Pani/Pan wnieść 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

ŹRÓDŁA POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe pozyskiwane są od Pani/Pana i innych instytucji na potrzeby prowadzonej sprawy wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów 

prawa.  

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do rozpatrzenia wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 

PRZETWARZANIE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY I PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany co nie wpływa na podjęcie decyzji w stosunku do Pani/Pana  

w sposób zautomatyzowany. Dane przetwarzane w ten sposób nie będą profilowane. 
 

        

 
……………………………………………………. 

                                  (data i podpis wnioskodawcy)   


