
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Pola wyboru należy zaznaczyć   

1. Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego.  

WÓJT GMINY LISIA GÓRA. UL. 1 MAJA 7, 33-140 LISIA GÓRA 

2. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

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

dokonywany zakup preferencyjny:  

01. Gmina…………………………………………………………………………………… 

02. Miejscowość i kod pocztowy ……………………………………………………………  

03. Ulica    04. Nr domu     05. Nr mieszkania  

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

06. Nr telefonu       07. Adres poczty elektronicznej  

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

4. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego w okresie – maksymalnie 1,5 tony na każdy okres1:  

      ilość ton do dnia 31 grudnia 2022r.          ilość ton od dnia 1 stycznia 2023r.  

01. Ekogroszek/Groszek 

02. Gruby/Orzech  

5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli tak to w jakiej ilości)  

Tak ………………….. (ilość), 

Nie  

6. Oświadczam, że ja ani żaden członek 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 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej: 

1) 1,5 tony (gdy wniosek jest składany na 2022 rok)* lub 

2) 3 ton (gdy wniosek jest składany na lata 2022 i 2023)* 

*niepotrzebne skreślić 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 

do podmiotu zajmującego się dystrybucją paliwa stałego w celu sfinalizowania zakupu paliwa 

stałego. Administrator danych osobowych – Administratorem Państwa danych osobowych jest 

 
1 Ustawa nie określa minimalnej ilości węgla, o której zakup można wnioskować. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że mieszkaniec powinien złożyć jeden 

wniosek na jeden okres wskazany w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla 

jednego gospodarstwa domowego (a więc w sumie dwa wnioski). Jeżeli wniosek będzie dotyczył ilości węgla mniejszej niż 1,5 tony przypadającej na dany okres, 

nie będzie możliwość złożenia kolejnego wniosku na „pozostałą” część węgla z tego okresu. 

X 



Wójt Gminy Lisia Góra, z siedzibą w Lisia Góra ul. 1 Maja 7, 33-140 Lisia Góra, Inspektor 

ochrony danych – w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lisiagora.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 i podstawy przetwarzania – 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i/lub e RODO  

w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

Treść pełnej klauzuli informacyjnej RODO znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Lisia Góra oraz w Biuletynie Urzędu Gminy Lisia Góra w zakładce RODO pod 

adresem: https://bip.malopolska.pl/uglisiagora,m,317968,klauzula-informacyjna-rodo.html 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie zakupu paliwa 

stałego przez gospodarstwa domowe. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawie dostępu 

do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było 

dobrowolne. 

 

 

………………………………….     …………………………………..  
(miejscowość i data)          (podpis wnioskodawcy)  

UWAGA: Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie na Dzienniku 

Podawczym Urzędu Gminy Lisia Góra pokój 10 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Po pozytywnej weryfikacji 

wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla  gospodarstwa domowego i informacji 

telefonicznej od pracownika Urzędu Gminy wpłaty należy dokonywać przelewem na konto 

Urzędu Gminy w Lisiej Górze: 61 85910007 0110 0000 0329 0032 w Krakowskim Banku 

Spółdzielczym Oddział Lisia Góra lub w kasie banku (tytuł przelewu „zakup preferencyjny 

paliwa stałego”).  

WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ WÓJTA GMINY LISIA GÓRA  – WYPEŁNIA UPOWAŻNIONY PRACOWNIK  

 

ZŁOŻONY WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY 

 

wypłacono na rzecz w/w gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi w/w osoba 

fizyczna, dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  

o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.); 

pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz w/w gospodarstwa domowego, w skład 

którego wchodzi w/w osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art.  

2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.); 

brak prawa do dodatku węglowego; 

NIEZŁOŻONY WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY 

 

…………………….  

(podpis pracownika) 

https://bip.malopolska.pl/uglisiagora,m,317968,klauzula-informacyjna-rodo.html

