
 

 
BURMISTRZ GOŁDAPI 

 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (WĘGLA KAMIENNEGO) 

 

       WAŻNE: 

1. Do złożenia wniosku uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia 

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. 2022.1692 ze zmianami). 

2. Informacje i oświadczenia złożone we wniosku o zakup 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. 

3. Wniosek należy złożyć  nie później niż do 15 kwietnia 2023r. 

4. Wniosek należy wypełnić dużymi drukowanymi literami. 

5.       Właściwe  zaznaczyć X. 

 

Imię i nazwisko  

PESEL            

 
Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup 

preferencyjny: 

Kod pocztowy              19-500 GOŁDAP Miejscowość  

Ulica  Nr domu  Nr mieszkania  

Nr  

telefonu 

 Adres poczty 

elektronicznej  

 

 

Wnoszę o zakup węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego  
(max. 1,5 t do 31.12.2022r. oraz max.1,5t po 01.01.2023r.) 

zakup do 31.12.2022r (I transza) zakup od 01.01.2023 r do 30.04.2023r (II transza) 

sortyment Ilość w t 

(nie mniej niż 0,5t 
i tylko jej wielokrotność 

 t.j 0,5t; 1t; 1,5t) 

sortyment Ilość w t 

(nie mniej niż 0,5t 
i tylko jej wielokrotność 

 t.j 0,5t; 1t; 1,5t) 

Orzech   Orzech  

Groszek/ekogroszek  Groszek/ekogroszek  

 

Informuję, że: 
     dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) w ilości ……… ton. 

     nie dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego). 
 

Oświadczam, że ani 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: 
a) 1,5 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. 
b) 1,5 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 
Informacja w zakresie dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym. 

 

      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 

  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia 

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. 

 

 

 

Gołdap, dn. ………………………                                                                                     ………………………………………….. 

    (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przy  

wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gołdapi, z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 14; 19-500 Gołdap, 

adres e-mail: pom@goldap.pl, tel. 87 615 60 00.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w UM  

w Gołdapi, e-mail: iod@goldap.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego  zgodnie  

z ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – przetwarzanie odbywa się na 

podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.  

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,  

a w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia 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;  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: Ma Pani/Pan 

prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdej chwili, bez wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Gołdapi Pani/Pana danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony 

danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

 

Gołdap, dn. ………………………                                                                                     ………………………………………….. 

    (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

mailto:pom@goldap.pl

