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UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Termin składania wniosków od 2 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2023 r. 

Skrócona instrukcja wypełniania wniosku: 

1. należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI; 

2. pola wyboru należy zaznaczać znakiem X. 

 

 

WNIOSEK O ZAKUP PALIWA STAŁEGO 
podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 z późn. zm.) 

 

I. Część - Organ do którego składany jest wniosek 

Wójt Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów 

 

II. Część – dane Wnioskodawcy 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………… 

 

PESEL: ……………………………………………………………………………….. 

 

Numer telefonu:………………………………………………………………………. 

 

Adres e-mail:…………………………………………………………………………. 

 

III. Część – adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz 

którego jest dokonywany zakup preferencyjny: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Część - określenie ilości i rodzaju paliwa stałego, o zakup której występuje 

wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego (max. 3000 kilogramów do  

30 kwietnia 2023 roku lub w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. dokonano 

już zakupu preferencyjnego wówczas ilość w wysokości różnicy pomiędzy 3000 

kilogramów a ilością zakupioną w 2022 roku - na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa 

stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 

preferencyjnego): 

 

Węgiel orzech ……………… kg 

 

   Groszek ………………… kg 
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V. Część – informacja, czy Wnioskodawca dokonał już preferencyjnego zakupu 

paliwa stałego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (np. od Gminy) wraz  

z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu (proszę 

zaznaczyć jedną opcję): 

 

   Nie 

 

   Tak, w ilości ……………. kg 

 

VI. Część – Oświadczenie wnioskodawcy o nabytym już paliwie stałym (proszę 

zaznaczyć jedną opcję): 

 

  Oświadczam, że ani ja, ani żaden członek 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 zł brutto za tonę 

w ilości co najmniej 3000 kg.  

 

  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 kg). 

 

VII. Część – oświadczenia Wnioskodawcy (proszę zaznaczyć wszystkie): 

   Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy  

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Informacje przedstawione 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.  

Pouczenie o treści art. 233 Kodeksu karnego: 

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed 

odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, 

uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

§  3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy 

zeznania lub odpowiedzi na pytania. 

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające 

służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 
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1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na 

rozstrzygnięcie sprawy, 

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby 

nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. 

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis 

ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

  Przyjmuję do wiadomości treść poniższej klauzuli informacyjnej RODO. 

Klauzula Informacyjna RODO 

W celu realizacji postanowień art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r.  

Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janów (ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, 

tel. 34 3278048, e-mail: gmina@janow.pl). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@janow.pl lub 

pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadania gminy polegającego na 

preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia  

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2236). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa. Dodatkowo dane mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu 

Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia 

określonych w umowie usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych; 

7. Pani/Pana  dane  nie  będą  przekazywane  do  państw  spoza  Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw 

trzecich); 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

9. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają 

zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO. 

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

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

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa. 

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana wniosku o zakup 

preferencyjnego węgla. 

12. Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  oraz  nie będą profilowane. 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Miejscowość i data)                          (Podpis Wnioskodawcy) 


