
         A – WYPEŁNIA WNIOSKUJĄCY 
 

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

Imię i nazwisko 
 

…………………………………………… 
Adres gospodarstwa domowego 
 

………………………………………… 
PESEL 
 

………………………………………… 
Telefon kontaktowy / adres e-mail 

 

 

BURMISTRZ MIASTA 

KLUCZBORKA 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego  

 

Składam wniosek o zakup: węgiel orzech / eko-groszek* w ilości …..…… ton dla osoby 

fizycznej na gospodarstwo domowe w cenie 2.000,00 zł brutto za 1 tonę.  

Informuję, że płatności dokonam gotówką / kartą / przelewem*. 

Informuje, że już dokonałem w ilości ………. t /nie dokonałem* zakupu preferencyjnego. 

 
*niepotrzebne skreślić 
 

Oświadczam, że ja ani żaden inny 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 przez gospodarstwa 

domowe (art. 10 ust. 6 ustawy). 
 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą i aktualne. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

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

 

……………………………… 
       podpis wnioskodawcy 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy, że:  
• Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest – Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork – Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku. 
• Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku oraz przyznania lub odmowy prawa zakupu preferencyjnego paliwa 

stałego, sporządzania sprawozdań i kontroli oraz postępowań z ewentualnych odwołań. 
• Dane przetwarzane będą w celu realizacji zadania, przekazywane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. OPS Kluczbork, 

podmioty świadczące dystrybucję paliwa stałego. Dane mogą być udostępnione organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie odrębnych 

przepisów prawa.  
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Istnieje możliwość wniesienia skargi do UODO. 
• Niepodanie lub podanie niepełnych danych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
• Dane będą przechowywane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.. 

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania 

danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne 



B – WYPEŁNIA ORGAN ROZPATRUJĄCY  
 
 
 

POSTANOWIENIE NR ….…/…..../2022/ZPPS 
 

 

Rozpatrzenie wniosku  

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego na rzecz osób fizycznych dla gospodarstwa domowego, upoważnienia Burmistrza Miasta 
Kluczborka do prowadzenia postępowania w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego, Miejski 
Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku postanawia: 

 

   
 Rozstrzygnięcie formalne – weryfikacja wniosku tak nie  

 Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku  

 

 

 

 OPS w Kluczborku potwierdza przyznanie dodatku węglowego *1   

 Zgłoszenie w CEEB*2   

 Przyznaje się zakup: węgiel orzech / eko-groszek* 
 

 

  

  
Ustalona ilość zakupionego paliwa stałego do dnia 31.12.2022 r.: ....................... Ton 

 

UZASADNIENIE 

 

Złożony w dniu ………….2022 r. wniosek spełnia / nie spełnia. 

1. Warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967), 

zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022.   

2. W przypadku, gdy osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełnia warunki 

uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego 

dodatku, burmistrz miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności  

w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w 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 

ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), 

zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022. 

 


