
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

(dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 roku) 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin 

                                                                                               ul. Marszałka Piłsudskiego 12 

                                                                     09-210 Drobin 

     

Dane dotyczące wnioskodawcy: 

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

  Imię (imiona) i Nazwisko 

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

  Numer PESEL 
 

           

 

Numer telefonu                          Adres poczty elektronicznej 

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

2. Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe na rzecz 

którego dokonywany jest zakup preferencyjny.  

   Miejscowość i kod pocztowy 

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

   Ulica (jeśli dotyczy) 

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

   Numer domu Numer mieszkania 

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

 

3. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje Wnioskodawca  

do dnia 31.12.2022 r. 

 

Miał (poniżej 5 mm) *:                                    0,5 tony 1)                   ;  1 tona 1)             ;  1,5 tony 1)                   

 

Ekogroszek/groszek (5-31,5 mm) *:               0,5 tony 1)                   ;  1 tona 1)             ;  1,5 tony 1)                   

   

Orzech (powyżej 31,5 mm)*:                          0,5 tony 1)                  ;  1 tona 1)              ;  1,5 tony 1)   

          (*- Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu) 

 
1) Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony, należy zaznaczyć 

odpowiednio 0,5 tony lub 1 tona, lub 1,5 tony, w zależności od zapotrzebowania! 



4. Informacja, czy Wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem 

ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego   

 

        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 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  tj. max 1,5 tony w każdym okresie.  

 
 

         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 zł brutto za tonę w ilości................. (ilość podajemy w tonach).     

 

 

          Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego paliwa 

stałego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych  

 

 

           Oświadczam, że spełniam kryteria do otrzymania dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z 

dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  

 

 

           Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczenia na 

podstawie art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1996 r. Kodeks Karny  

 

 

            Wyrażam zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT na adres e-mail podany we wniosku. 

W przypadku niepodania adresu e-mail oświadczam, że zobowiązuję się do osobistego odebrania 

faktury VAT po otrzymaniu powiadomienia w postaci informacji SMS wysłanej na numer telefonu 

podany we wniosku.  

  

……………..............…………………………..…………… 
(Miejscowość, data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adnotacje pracownika Urzędu 
 

 

złożony wniosek o dodatek węglowy 

 

wypłacony dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi 

wnioskodawca 

 

pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego,  

w skład którego wchodzi wnioskodawca 

 

nierozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład 

którego wchodzi wnioskodawca - główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało 

zgłoszone/wpisane do 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 emisyjności budynków 

 

brak prawa do dodatku węglowego 

 

niezłożony wniosek o dodatek węglowy 

główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane do 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 emisyjności budynków 

 
 

TAK  
 

NIE  

  

 
…………………………..…………………..…………………………… 

Data i podpis 

 

 

Klauzula informacyjna: 

W związku z zapisami art. 13 i 14 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.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:  

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, reprezentujący Miasto i Gminę Drobin, z siedzibą: Drobin ul. Marszałka 

Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, tel. (24) 260 14 41. 
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – 

Pana Maksymiliana Michalskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD 

można kontaktować się pod adresem mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą, rozpatrzeniem i realizacją 

wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego lub wydania zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz 

gospodarstwa domowego dodatku węglowego. 

4. Państwa dane gromadzone są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO), a 

w szczególności ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe,  ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust.1 lit. e 

RODO). 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przepisami prawa w zakresie realizacji 

zadań wynikających z w/w ustaw. Niepodanie wymaganych danych skutkuje niemożnością załatwienia sprawy.  

6. Państwa dane przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr 

telefonu, adres mailowy, podpis, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 

7. Administrator weryfikuje dane z wniosku o zakup w rejestrze PESEL, rejestrze mieszkańców, rejestrze  centralnej 

ewidencji emisyjności budynków, w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wcho-

dzi wnioskodawca, dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dodatek węglowy oraz w zakresie zgłoszenia lub wpisania 

głównego źródła ogrzewania. 

 

 

 

 

 

 

  



8. Państwa dane mogą być przekazane innym instytucjom/podmiotom na podstawie przepisów prawa. Podstawą powie-

rzenia są właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia/ umowy powie-

rzenia danych do przetwarzania, zawarte z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. 

9. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z 

Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez okres 5 lat. 

10. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość dostępu do danych osobowych jej 

dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec prze-

twarzania. 

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą 

elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod-mm@tbdsiedlce.pl . 

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa 

danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

13. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

14. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  

 

 

 

mailto:iod-.....@tbdsiedlce.pl

