
Wejherowo, dnia ………………….

Miejsce złożenia wniosku:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wejherowie
ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo

Prezydent Miasta Wejherowa

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

NA PIERWSZY Z OKRESÓW WSKAZANYCH W USTAWIE TJ. DO 31.12.2022 r.1

(w cenie 1900,00 zł brutto za 1 tonę)

Skrócona instrukcja wypełniania:
1.Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
2.Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X .

CZĘŚĆ I
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.
DANE WNIOSKODAWCY

01. Imię (imiona)

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

02. Nazwisko

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

2. Adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny

01. Kod pocztowy 02. Miejscowość

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

03. Ulica

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

04. nr domu 05. nr mieszkania

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

06. numer telefonu 07. adres poczty elektronicznej 2

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

CZĘŚĆ II
INFORMACJE W ZAKRESIE ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO

1. Ilość  paliwa  stałego,  o  zakup  którego  wnioskuje  wnioskodawca  do  31.12.2022  r.  w  ramach
zakupu preferencyjnego  (maksymalna ilość paliwa stałego możliwa do zakupu po preferencyjnej
cenie to 1,5 tony).

ORZECH ……….… tona/y  GROSZEK ……….… tona/y MIAŁ ……….… tona/y

1 Wniosek należy złożyć RAZ do dnia 15.12.2022 r.
2 Poprzez wskazanie adresu poczty elektronicznej Wnioskodawca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT za
zakup preferencyjny paliwa stałego w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)
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2. Czy  wnioskodawca  dokonywał  już  zakupu  preferencyjnego  paliwa  stałego?  W  przypadku
odpowiedzi  „TAK”  należy  wskazać  ilość  zakupionego  paliwa  stałego;  w  przypadku  wniosku
składanego po raz pierwszy należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”:

Tak, ilość zakupionego paliwa stałego ………………. ton.

Nie

CZĘŚĆ III
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

 Wnioskodawca oświadcza, że:
 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  określona  w pkt  1  części  II  wniosku  (ilość  określona  w przepisach
wydanych  na  podstawie  Rozporządzenia  z  dnia  2  listopada  2022  r.  Ministra  Aktywów
Państwowych  w  sprawie  ilości  paliwa  stałego  dostępnej  dla  jednego  gospodarstwa
domowego).

 Wyrażam zgodę na przekazanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we
wniosku  przez  podmiot  zajmujący  się  dystrybucją  paliwa  stałego  wyłącznie  w  celu
sfinalizowania zakupu paliwa stałego.

 Oświadczam,  że  wszystkie  dane  podane  we  wniosku  są  zgodne  z  prawdą  i  jestem
świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………, …………………r.
(miejscowość, data)

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

__________________________________________________________________________________

Weryfikacja wniosku (wypełnia  MOPS).

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego spełnia warunki uprawniające / nie spełnia
uprawniających*  do dodatku węglowego,  o którym mowa w art.  2  ust.  1  ustawy z  dnia  5 sierpnia  2022 r.  o  dodatku
węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692, 1967 i 2236):

wypłacony  został  dodatek  węglowy  na  rzecz  gospodarstwa  domowego,  w  skład,  którego  wchodzi  osoba
fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład,
którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, dodatku węglowym, o którym mowa w
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

składający wniosek o zakup węgla na warunkach preferencyjnych, spełniła warunki dotyczące 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.

  …………………………………………………………………………………
(data i podpisy osób dokonujących weryfikacji wniosku)

*niepotrzebne skreślić
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólnie
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s.1) – zwanego dalej  „RODO”  –
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo.

2. Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  z
siedzibą w Wejherowie to: ul. 12 Marca 195, e-mail: iod@um.wejherowo.pl, tel.: 58 677 71
37.

3. Dane  osobowe,  przetwarzane  są  w  celu  organizacji  dystrybucji  paliwa  stałego  dla
gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
1) art.  6  ust  1  lit.  e   Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  

z  27 kwietnia 2016r w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem
danych  osobowych i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”,

2) ustawa  z  dnia  27  października  2022  r.  o  zakupie  preferencyjnym  paliwa  stałego  dla
gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz. 2236).

5. Na zasadach określonych w art. 12 ust 4 oraz art. 13 ust 8 ustawy  z dnia 27 października  
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, dane osobowe
mogą  być  przekazywane  właściwym  organom  administracji  publicznej  w  celu  weryfikacji
wniosku.

6. Dane  osobowe  mogą  być  udostępniane  i  przekazywane  innym  podmiotom  realizującym
zadania na zlecenie lub w imieniu Gminy  Miasta Wejherowo, z którymi zawarła ona stosowne
umowy, w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przewidziany przepisami prawa.
8. Odbiorcami danych osobowych będą: Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie,

Skup Złomu Krzysztof Kowalski z siedzibą przy ul. Słonecznej 67, 84-241 Gościcino oraz DREW-
NORD Gracjan Tobiaski, z siedzibą przy ul. Wiejskej 92, 84-242 Luzino.

9. Osobie,  której  dane  dotyczą,  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  przekazanych  danych  
oraz ich sprostowania lub uzupełnienia.

10. Osoba,  której  dane  dotyczą,  ma  prawo  żądać  zaprzestania  przetwarzania,  ograniczenia
przetwarzania oraz usunięcia jej danych. Żądania te mogą zostać zrealizowane o ile zezwala 
na to przepis prawa.

11. Osobie,  której  dane dotyczą,  przysługuje  prawo wniesienia  skargi  do organu nadzorczego
właściwego ds.  ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i  celu
przetwarzania jej danych osobowych. Skargę można składać bezpośrednio do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2 lub za pośrednictwem Inspektora
Ochrony Danych.

12. Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym.  Podanie  nieprawdziwych  lub
niepełnych danych, może narazić osobę, której dane dotyczą na odpowiedzialność karną.

13. Odmowa podania danych lub podanie niepełnych danych będzie skutkować pozostawieniem
wniosku bez rozpatrzenia.
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Informacja dotycząca zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

do wniosku nr  ……………………… złożonego w dniu ………………………………………..

1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego jest składany do
wójta, burmistrza, prezydenta w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby
fizycznej  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. poz. 1692 i 1967).

2. Zgodnie  z  ustawą  o  zakupie  preferencyjnym  paliwa  stałego  dla  gospodarstw  domowych,
zakup paliwa stałego przez Gminę Miasta Wejherowo (dalej jako „gmina”) będzie realizowany
od podmiotu wskazanego przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

3. Gmina nie ma wpływu na jakość zakupionego paliwa stałego. Certyfikat jakości paliwa stałego
otrzymanego przez gminę od podmiotu sprzedającego paliwo stałe, zostanie opublikowany na
stronie internetowej gminy i w BIP-ie.

4. Zakup  preferencyjny  paliwa  stałego  dla  gospodarstwa  domowego  będzie  realizowany  w
Gminie Miasta Wejherowa w cenie 1.900,00 zł brutto za tonę.

5. Cena zakupu paliwa stałego, o której mowa w punkcie 4, nie obejmuje kosztów transportu
paliwa stałego z miejsca składowania do gospodarstwa domowego. Koszt transportu ponosi
wnioskodawca.

6. Wpłaty za zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać przelewem bankowym bądź 
w formie wpłaty gotówkowej, na rachunek bankowy gminy nr 95 1160 2202 0000 0005 4761
7929.  W tytule  przelewu/wpłaty  należy  podać  dane Wnioskodawcy:  imię  i  nazwisko  oraz
adres  zamieszkania  wskazany we wniosku.  Wpłaty  gotówkowe we wszystkich placówkach
Poczty Polskiej są zwolnione z opłat.

7. O  terminie  i  wysokości  kwoty  do  zapłaty  wnioskodawca  zostanie  poinformowany  przez
pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej jako „MOPS”) za pośrednictwem
poczty  elektronicznej  lub  telefonicznie  na  nr  telefonu  podany  we  wniosku  o  zakup
preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

8. Po  potwierdzeniu  dokonania  zapłaty,  wnioskodawca  otrzyma  od  MOPS  upoważnienie
uprawniające do odbioru paliwa stałego, o czym zostanie poinformowany w sposób określony
w punkcie 7 powyżej.

9. Warunkiem  odbioru  paliwa  stałego  przez  wnioskodawcę  będzie  pozytywna  weryfikacja
złożonego wniosku, potwierdzenie przez gminę dokonania wpłaty przez wnioskodawcę oraz
przedłożenie upoważnienia o którym mowa w punkcie 8,  we wskazanym miejscu odbioru
paliwa stałego.

Potwierdzam otrzymanie informacji:

Wejherowo, dnia …………………………… ……………………………

(podpis wnioskodawcy)  
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