
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI. 

1. Organ, do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa
domowego.

BURMISTRZ MIASTA JASŁA 
UL. RYNEK 12, 38 – 200 JASŁO 

2. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.
01. Imię (imiona) 02. Nazwisko

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

3. Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup
preferencyjny:
01. Gmina 02. Miejscowość i kod pocztowy

MIASTO JASŁO JASŁO 38 – 200 

03. Ulica 04. Numer domu 05. Numer mieszkania

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

06. Nr telefonu wnioskodawcy 07. Adres poczty elektronicznej wnioskodawcy

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

4. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu
preferencyjnego – maksymalnie 1,5 tony na każdy okres:

do dnia 31 grudnia 2022 r. 
liczba ton:

od dnia 1 stycznia 2023 r. 
liczba ton:

01. Groszek

02. Orzech

03. RAZEM (nie więcej niż 1,5 t):

5. W przypadku braku preferowanego w/w rodzaju węgla kamiennego wnioskuję o zakup:

01. Groszek

02. Orzech

03. RAZEM (nie więcej niż 1,5 t):

6. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego

TAK Jeżeli zaznaczono  TAK, to proszę o podanie liczby:     ………………..………………….

NIE 



Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany 
zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie 
niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w Rozporządzeniu Ministra 
Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2238). 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

…………………………………. ………………………………………….. 
          (miejscowość i data)  (podpis wnioskodawcy)  

UWAGA: 
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, 
ul. Rynek 12 (parter), 38 – 200 Jasło, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek: 730 –1700,  wtorek–czwartek: 730 –1530, piątek: 
730 –1400 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji
elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuję, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła z siedzibą przy ul Rynek 12 w Jaśle,

adres e-mail: urzad@um.jaslo.pl, tel. 134486300. 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: 

iod@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przyjęcie i rozpatrzenie Wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa

domowego. 
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych

w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Decyzje dotyczące Państwa danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c ww. Rozporządzenia.
7. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie przepisów prawa, w tym także zawartych umów przetwarzają dane osobowe

w imieniu Administratora.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku 
przewidzianym – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego 
rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

…………………………………………..
            (podpis wnioskodawcy) 

WYPEŁNIA URZĄD MIASTA W JAŚLE 

Wypłacono na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku 
węglowego (art. 12 ust. 1 i art. 26 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych). 

TAK NIE 

Wnioskodawca jest osobą fizyczną w gospodarstwie domowym spełniająca 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 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 (art. 12 ust. 2 ustawy z dn ia 27 
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych). 

TAK NIE 

Dane wnioskodawcy zgodne z rejestrem PESEL oraz rejestrem mieszkańców, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy  z dnia 24 
września 2010 r. o ewidencji ludności (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych). 

TAK NIE 

Data wpływu wniosku: …………………………………………............................ Ujęto w ewidencji przyjętych wniosków pod nr: ……………………………………………………......................................... 

Weryfikacja wniosku: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej do weryfikacji

* niepotrzebne skreślić

Uprawnia do zakupu*

Nie uprawnia do zakupu*
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