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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (WĘGLA KAMIENNEGO)  

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO                                                                                                        

W OKRESIE od 1.01.2023r. do 30.04.2023 r.  

- Gmina nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla. 

- Koszt transportu węgla ze wskazanego składu do mieszkańca ponosi mieszkaniec. 

UWAGA!  

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej  

z art. 233 § 6 ustawy z dnia  6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 

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

  

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.    

Organ, do którego składany jest wniosek: 

 

WÓJT GMINY NOWY TARG 

ul. Bulwarowa 9, 34 - 400 Nowy Targ 1) 
 
1) Dodatek węglowy wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej                 

w gospodarstwie domowym.  

   

 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY  

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

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

2. Nazwisko  
  

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

 

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

JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY  

 

1. Gmina Nowy Targ, miejscowość…………………………………………………., kod pocztowy …………………………… 

  

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

  
3. Nr domu ………………..4. Nr mieszkania …………….5. Nr telefonu2)……………………………………………………...  

  
6. Adres poczty elektronicznej2) ...............................................................................................................................  

  
2) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy.  

 

 

 

 

 



2 
 

OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO (WĘGLA KAMIENNEGO), O ZAKUP KTÓREGO                     
WYSTĘPUJE  WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO   

                           
Składam wniosek o zakup paliwa stałego (węgla kamiennego) w ilości ………………………. ton    
 

➢ UWAGA!!!!  (łącznie zakup węgla w 2022 r. i 2023 r. nie może przekroczyć 3 ton) UWAGA!!!! 
 
- na okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.  

  
Sortyment (należy zaznaczyć X):  

  
groszek (od 0,5 cm-2,5 cm) …………………………..  

  
orzech (od 2,5 cm-8,0 cm) ……………………….…… 
  

miał (0,1 cm-3,0 cm) ………………………..……….…  
   

INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO,   
WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO (WĘGLA KAMIENNEGO) NABYTEGO W RAMACH   

TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO OD GMINY NOWY TARG 
Należy zaznaczać  X   

TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego od Gminy Nowy Targ w ilości ……………..… ton/y w terminie do 
31.12.2022 r. 

TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego od Gminy Nowy Targ w ilości ……………..… ton/y w terminie od 
01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. 

NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego od Gminy Nowy Targ. 

  

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że nie nabyłem/am, ani żadna osoba z mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 
dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli 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 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych: 

(należy zaznaczać właściwą pozycję znakiem „X”)* 
 

 1,5 tony węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022 r.* i 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r. * (* niepotrzebne                                                 

       skreślić) 

Oświadczam, że: 

  Dokonałem zakupu preferencyjnego w ilości……….. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

  Dokonałem zakupu preferencyjnego w ilości ……….. od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Informuję, że: 

1. otrzymałem/am dodatek węglowy w wys. 3.000 zł na podstawie ustawy z dnia 5.08.2022 r.  o dodatku węglowym ze 
zm.: 

TAK                NIE   *          
 

2. Dodatek węglowy nie został wypłacony, ale złożyłem/am wniosek o jego wypłatę: 
 

TAK                NIE    *                                               
 

Nowy Targ,   ……..…………………………                    ………....……………………………………….……  

                           (data: dd / mm / rrrr)                        (podpis wnioskodawcy)  
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Klauzula informacyjna z art. 13 ust 1 i 2 RODO w celu związanym zakupem 
preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorami jest: 

Urząd Gminy Nowy Targ reprezentowany przez Wójta Gminy Nowy Targ, mający swoją 

siedzibę w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ przy pl. Bulwarowej 9. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem można kontaktować się: 

•listownie: ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ  

•przez elektroniczną skrzynkę podawczą: e-mail: sekretariat@ugnowytarg.pl 

•telefonicznie: 18 26 32 200 / 18 26 32 201 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator – Wójt Gminy Nowy Targ wyznaczył inspektora ochrony danych, 
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@ugnowytarg.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. 
 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia i weryfikacji wniosku                 
o zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w wyniku 
pozytywnej weryfikacji również w celu przeprowadzenia sprzedaży. Dane osobowe 
zawarte na dokumentach księgowych przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych 
obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości.  

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wykonanie obowiązku 
prawnego wynikającego z przepisów prawa na podstawie art. 6 lit c RODO oraz 
wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. lit. e RODO  
w związku z  ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa 
stałego dla gospodarstw domowych ( tj. Dz.U. 2022 poz. 2236) 

ODBIORCY DANYCH 
 

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, 
którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także, te  
którym dane zostaną udostępnione do zrealizowania celów przetwarzania, m.in. GOPS, 
składy opałowe.  

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

Państwa spraw oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

(wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy) ciążącego  

na Administratorze.  

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Ma Pani/Pan prawo do: 
•na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 
osobowych; 
•prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 17 RODO,  
•prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 18 RODO, 
•prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek  
i na warunkach określonych w art. 21 RODO, 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 
DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych( na adres Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA 
DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi 
realizację zadań ustawowych, w tym weryfikacji wniosku o przyznanie zakupu 
preferencyjnego paliwa stałego.  

POZOSTAŁE INFORMACJE  Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, W trakcie przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani do profilowania.   
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