
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY 

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 

Skrócona instrukcja wypełniania wniosku: 

 Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI  

 Pola wyboru należy zaznaczać: X lub V 

CZĘŚĆ I 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego do: 

Prezydenta Miasta Zgierza 

1. Dane Wnioskodawcy: 

01. Imię…………………………………………………………………………………….………………..…… 

02. Nazwisko……………………………………………………………………………….……………..….. 

2. Adres pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz 

którego jest dokonywany zakup preferencyjny 

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

Kod pocztowy  

02. Miejscowość……………………………………………………………………………………….….….. 

03. Ulica…………………………………………………………………………………………….………..….… 

04. Nr domu………………………….. 05. Nr mieszkania……………….………….….….. 

06. Nr telefonu1) ………………………………………………………………………………….…….……. 

07. Adres poczty elektronicznej1) ……………………………………………………………….…… 

1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

3. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje 

Wnioskodawca: 

   ekogroszek ............... ton2)     groszek ............... ton2) 

   orzech …………..……… ton2)     kostka ……………… ton2) 

2) 
W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego 

w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej 

niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu powiększa limit 

określony od 1 stycznia 2023 roku. 

  

  -    



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.3) 

   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).3) 

3) 
Należy wybrać właściwe 

CZĘŚĆ II 

Oświadczenia 

Oświadczam, że: Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

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

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

……………………….…   …………………….……  …...........……………….……. 
(miejscowość)   (data: dd/mm/rrrr)  (podpis wnioskodawcy) 

CZĘŚĆ III Wypełnia pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Zgierzu: 

Data i godzina złożenia wniosku: ……….……….……………  …………………….. 
(data: dd/mm/rrrr)   (godz.: hh/mm) 

   Wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego, ponieważ: 

   na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi 

wnioskodawca wypłacono dodatek węglowy lub 

   na rzecz tego gospodarstwa domowego pozytywnie rozpatrzono 

wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub 

   na rzecz tego gospodarstwa domowego nie złożono wniosku 

o wypłatę dodatku węglowego, ale dokonano pozytywnej 

weryfikacji spełnienia warunków do złożenia wniosku o dodatek 

węglowy 

   Wnioskodawca nie jest uprawniony do zakupu preferencyjnego (nie spełnia 

żadnego z wyżej wymienionych warunków), lub w pkt. 4 złożył oświadczenie 

o nabyciu większej ilości paliwa stałego niż dopuszczona ustawą 

i nie przysługuje mu nabycie paliwa po cenie preferencyjnej. 

…………..……………..……………………………….……… 
(podpis osoby weryfikującej wniosek) 



Klauzula informacyjna  

„Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych”  

Kto jest Administratorem moich danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej (MOPS) im. bł. o. Rafała Chylińskiego z siedzibą w Zgierzu 

przy ul. Długiej 56, reprezentowany przez Dyrektora. 

Kogo mogę zapytać o przetwarzanie moich danych osobowych? 

W przypadku pytań o przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych MOPS – Aleksandrą Karpińską 

mail: iodo@mopszgierz.pl. 

Dlaczego MOPS przetwarza moje dane osobowe? 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia deklaracji dotyczącej 

zakupu węgla po cenach preferencyjnych. 

Na jakiej podstawie MOPS przetwarza moje dane osobowe? 

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa unijnego 

oraz krajowego: 

 Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych 

Dlaczego mam podawać swoje dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem ustawowym 

oraz warunkiem działań wobec Państwa, związanych z przyznaniem dodatku 

dla gospodarstw domowych. 

Komu MOPS przekazuje moje dane osobowe? 

MOPS może przekazywać Państwa dane osobowe innym instytucjom i urzędom 

na mocy obowiązujących przepisów. Przekazywanie danych odbywa się zawsze 

w uzasadnionych przepisami przypadkach.  

Jak długo MOPS będzie przechowywał moje dane osobowe? 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. 

Jakie prawa mi przysługują, gdy MOPS przetwarza moje dane 

w powyższym celu? 

Posiadają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia 

sprzeciwu co do przetwarzania.  

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

 


