
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
Wnioski składa się na piśmie w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1,                               
09- 505  Nowy  Duninów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 
platformy ePUAP. Wniosek składany w formie elektronicznej winien zostać opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną. 

UWAGA! 
INFORMACJE PRZEDSTAWIONE WE WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY 

PALIWA STAŁEGO SKŁADA SIĘ POD RYGOREM 
ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH OŚWIADCZEŃ 

 
Skrócona instrukcja wypełniania: 
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X 

 

ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 

O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

Wójt Gminy Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów 
1. DANE WNIOSKODAWCY 
 

01. Imię (imiona) ........................................................................................ 
 

02. Nazwisko ............................................................................................. 
 
03. PESEL   
 
 
2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, 
NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

01. Gmina: Nowy Duninów 
  

02. Kod pocztowy: ...................................................................................... 
 

03. Miejscowość: ........................................................................................ 
 

04. Ulica: ........................................... Nr domu ......... Nr mieszkania ........ 
 

05. Nr telefonu1) .......................................................................................... 
 

06. Adres poczty elektronicznej1) ................................................................ 
 
3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 
WNIOSKODAWCA: 
 

 

Sortymet 
 

Ilość (w tonach)2)  zakup do 31.12.2022 r. 
 

Ekogroszek   

Węgiel kamienny (orzech)  

Miał węglowy  
 
*) Uwaga: Należy wybrać właściwie. Maksymalna ilość paliwa stałego, w każdym terminie, możliwa  
   do zakupu w preferencyjnej cenie to 1,5 tony 
1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy. 
2) Maksymalna ilość paliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony. 
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1. 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 2.000,00 zł. brutto za tonę  

   

  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 2.000,00 zł. brutto za tonę w ilości ………….. (ilość 
podajemy w tonach). 

 

**) Należy wybrać właściwe 
 
 
Określenie sposobu płatności:  

 płatność gotówkowa - w kasie Urzędu Gminy Nowy Duninów 
 

 płatność bezgotówkowa - na konto Urzędu Gminy w Nowym Duninowie  
  Nr konta  44 9012 0004 0000 1443 2001 0209 

 

 
określenie sposobu transportu: 

 we własnym zakresie 

 zapewniony przez skład węglowy 

 
 

........................................................................................ 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany oświadczam: 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia - zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy z dn. 27.10.2022 (Dz.U poz. 2236) o  zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 

................................  ................................ ................................................. 
                   (miejscowość)                                  (data dd / mm / rrrr )                               (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego Nr PESEL w celu  zakupu  preferencyjnego  

paliwa stałego  

 

................................  ................................ ................................................. 
                   (miejscowość)                                  (data dd / mm / rrrr )                               (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 roku informuje się, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wójt Gminy Nowy Duninów mający 

siedzibę  w Nowym Duninowie 09-505 Nowy Duninów przy ul. Osiedlowej 1. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych –e-mail: inspektor@nowyduninow.info.pl ; pod numerem 

telefonu 24 261 02 36 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  wskazanych w pkt 3 

celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

obowiązującego prawa.  

6. Każdy ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do  cofnięcia zgody w  

dowolnym momencie w  zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Pani/Pana danych, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych.. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

będzie skutkować odmową realizacji wniosku. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  dane osobowe nie będą 

profilowane. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Wypełnia Gmina Nowy Duninów 
1. Weryfikacja o wypłaceniu na rzecz gospodarstwa domowego  dodatku węglowego lub 
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego w skład, 
którego wchodzi ww. osoba składająca wniosek. 

                                                                         

 

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

data   podpis osoby weryfikującej 

 
2. Weryfikacja wniosku 

 zgłoszenie wniosku  

 wpisania głównego źródła ogrzewania w CEEB 
 

 

………………………………….  …………………………………. 

data   podpis osoby weryfikującej 

 
3. Weryfikacja czy wnioskodawca wpłacił wnioskowaną  kwotę za paliwo stałe 

 

 

…………………  ………………………  ……………………………… 
data  wpłaty   kwota   podpis osoby weryfikującej 

 
4. Przesłanie informacji (imię i nazwisko,  adres gospodarstwa domowego, nr telefonu /                   

e-maila, ilość, rodzaj paliwa stałego, kwota wpłaty za paliwo) 

 

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

data   podpis osoby wysyłającej ww. dane 
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