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V X 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŻORY W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA 2023 R. 
 

podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r poz. 2236) 
 
 

 
ORGAN, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK TO PREZYDENT MIASTA ŻORY. 

 
Instrukcja wypełniania: 

 Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

 Pola wyboru należy zaznaczyć         lub . 
 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY  (zgodnie z  art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) 

Imię 

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

Nazwisko 

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

Nr telefonu i/lub adres e-mail 

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

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

RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

Miejscowość, kod pocztowy 

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

Ulica, nr domu, mieszkania  

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

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 
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3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA: 

Rodzaj preferowanego 
paliwa 

Ilość wnioskowanego 
węgla, niewykorzystana 

z 2022 r. ** 

/w tonach/ 

Ilość 
wnioskowanego 
węgla na 2023 r. 

 /w tonach/ 

Suma 

/w tonach/ 

 Groszek*  –––  

 Ekogroszek*    

 Orzech*    

 Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony w 2022 roku oraz 
1,5 tony w 2023 r. 

  
*dostępność  sortymentów będzie zależała od oferty podmiotu wprowadzającego do obrotu, istniej 

możliwość zmiany zadeklarowanego sortymentu w przypadku jego braku. 
**  dotyczy osób, które nie wnioskowały lub nie wykorzystały przysługującego węgla w 2022 r., a w 

przypadku osób, które złożyły wniosek i  zakupiły mniej niż wnioskowana ilość, konieczne jest 
dołączenie kserokopii faktury potwierdzającej  ilość zakupionego  paliwa. 

Uwagi dotyczące odbioru węgla: ……………………………………………………………………………………….…….. 

4. INFORMACJE DODATKOWE 

 

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, 

□  NIE 
 

5. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

 Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyliśmy/ nabyliśmy ……………..ton*  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 o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

 Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

*podkreślić właściwe 
 
 
 
 

………………….………………… …………………………………………… 
(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Stosując się do 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) informujemy, iż przysługują Pani/Panu 
niżej określone prawa. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Żorach z siedzibą przy ul. Księcia Przemysława 2; 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach wyznaczył inspektora ochrony danych, 
z którym  kontakt jest możliwy pod adresem email: iodo@mops.zory.pl;  

3. Upoważnienie do ustalania prawa o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych zostało nadane przez Prezydenta Miasta Żory na podstawie 
art. 30 ust. 1 ustawy d dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych; 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożonym wnioskiem o zakup 
preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym  paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych oraz na  podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO; 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty upoważnione na 
podstawie stosownych umów; 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej; 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia umowy oraz na 
podstawie określonych przepisów prawa, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem 
Akt; 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną 
danych osobowych. 

10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia 
pomocy/przyznania świadczeń. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną wynikającą z przepisów RODO. 
 
 

 

………………….………………… …………………………………………… 

(miejscowość, data) (podpis wnioskodawcy) 

 

mailto:iodo@mops.zory.pl

