
……………………………………………… 
                       Miejscowość i data 

 

BURMISTRZ JAROCINA 
Al. Niepodległości 10 
63-200 Jarocin 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE na 2023 rok  

 

UWAGA: Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego 
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny  zgodnie z art. 10  
ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  
dla gospodarstw domowych. 

Prosimy wypełnić WIELKIMI LITERAMI.  

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

1. Imię: …………………………………………….…………………………….…………………………………………………….. 

2. Nazwisko: …………………………………………………………………………….………………………………………….. 

II. ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE,  
NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

1. Miejscowość i kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………… 

2. Ulica …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Nr domu: ……………….....           4. Nr mieszkania: ………………... 

5. Nr telefonu*…………………………………………………. 

6. Adres poczty elektronicznej* …............................................................................................... 

* Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy. 
 

III. OKREŚLENIE ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA  
W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO w 2023 roku 

Składam wniosek o zakup węgla kamiennego w poniżej określonej ilości i sortymencie:  

(należy zaznaczyć X i wpisać ilość*) 
 

 ekogroszek/groszek …………………… tony  

 orzech  ……………………………….……… tony 

*Każde gospodarstwo domowe może nabyć w ramach zakupu preferencyjnego łącznie 3 tony węgla w sezonie 
grzewczym 2022-2023. Osoby, które złożyły wnioski na zakup węgla w 2022 roku, mogą złożyć wniosek  
na zakup pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton węgla na cały sezon grzewczy 2022-2023. 
 

IV. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO, WRAZ 
Z PODANIEM ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO (proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź): 

 TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……………..… kg 

 NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego. 

 
 

 

 

 

 



 

V. OŚWIADCZENIE 

Należy zaznaczać X i wypełnić wykropkowane pole, jeżeli dotyczy. Dotyczy zakupu np. z PGG. 

 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 2.000,00 zł brutto za tonę, 

 Oświadczam, że ja i/lub członek  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 …………………ton. 

 

VI. INFORMACJA DODATKOWA 

1. Informuję, że dla mojego gospodarstwa domowego: 
 (proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź) 

 został złożony wniosek o dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z późn.zm.). 

 nie został złożony wniosek o dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy  
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z późn.zm.). 

 

2. W przypadku, gdy dla gospodarstwa domowego nie został złożony wniosek o dodatek 
węglowy, warunkiem koniecznym do rozpatrzenia niniejszego wniosku o zakup preferencyjny 
jest złożenie poniższego oświadczenia: 
(należy zaznaczać X jeżeli treść oświadczenia jest zgodna ze stanem faktycznym) 

 Oświadczam, że głównym źródłem ogrzewania mojego gospodarstwa domowego jest kocioł 
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi*. 
* Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla 

kamiennego. 
 

Potwierdzam zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną RODO. 
 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 

 
 

…..……………………………..…………………………………… 

 Czytelny podpis wnioskodawcy 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jarocin z siedzibą w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, tel. 

(62) 749-96-00, e-mail: office@jarocin.pl. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iodo@jarocin.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu realizacji obowiązku nałożonego na Gminę 

(administratora) przepisami ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  

4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu/adres 

e-mail oraz inne wynikające z przepisów prawa. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  wymagane  przepisami wyżej wymienionej ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych i niezbędne do realizacji jej przepisów. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Jarocinie, w tym Centrum Usług 

Społecznych, podmioty współpracujące z Urzędem na mocy zawartych umów, a także zewnętrzne organy i instytucje na mocy 

obowiązujących przepisów prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.  

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00 - 193 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania oraz 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 

mailto:iodo@jarocin.pl


 
Informacje dodatkowe: 

1. Każde gospodarstwo domowe może nabyć w ramach zakupu preferencyjnego łącznie 3 tony węgla w sezonie 
grzewczym 2022 -2023. Osoby, które złożyły wnioski na zakup węgla w 2022 roku, mogą złożyć wniosek na zakup 
pozostałej ilości, tak aby łączna suma nie przekroczyła 3 ton na cały sezon grzewczy 2022-2023. 

2. Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 
5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku 
złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
Wniosek musi być podpisany, nie będą przyjmowane skany/zdjęcia wniosków. 

3. Wnioski można złożyć w wersji papierowej w: 

− Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jarocinie (budynek JAR, ul. Kościuszki 15B w Jarocinie) 

− lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin 
lub w wersji elektronicznej przesłać na adres ePUAP Urzędu Miejskiego w Jarocinie. 

4. Cena zakupu 1 tony węgla: 1.970,00 zł brutto.   
5. Gmina zakupi węgiel od podmiotu wskazanego przez Ministra właściwego ds. aktywów państwowych. Parametry 

jakościowe zakupionego węgla zostaną potwierdzone najbardziej aktualnym certyfikatem jakości, który Gmina 
otrzyma do umowy/zamówienia. 

6. O pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie powiadomiony wiadomością na skrzynkę e-mail lub 
wiadomością sms z numeru telefonu 576 845 881 lub 451 408 026 (wiadomość e-mail/ wiadomość sms NIE BĘDZIE 
ZAWIERAŁA NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NALEŻY WPŁACIĆ PIENIĄDZE ZA WĘGIEL).  

7. W ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku mieszkaniec winien zapłacić 
kwotę wynikającą z ilości zamówionego węgla oraz ceny za 1 tonę węgla, tj. 
za 1 tonę węgla 1.970 zł,  
za 1,5 tony węgla - 2.955 zł,  
za 0,5 tony węgla - 985 zł. 

8. Nr rachunku bankowego do zapłaty za węgiel: 
02 1090 1131 0000 0001 5207 0795 
Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocinie 
W tytule przelewu należy zapisać: imię i nazwisko, adres wnioskodawcy (zgodnie z wnioskiem o zakup), asortyment 
węgla i ilość. 

9. Po otrzymaniu przez Gminę Jarocin od mieszkańca środków za węgiel oraz otrzymaniu przez Gminę Jarocin 
zamówionego węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu (dla Gminy Jarocin tj. Węglokoks) podmiot 
prowadzący dystrybucję dla Gminy Jarocin skontaktuje się pod numer telefonu podany we wniosku celem 
umówienia terminu i szczegółów odbioru przez mieszkańca zamówionego węgla. 

10. Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców Gminy Jarocin wstępnej deklaracji dotyczącej zapotrzebowania 
gospodarstwa domowego na węgiel w ramach zakupu preferencyjnego nie jest równoznaczne z możliwością 
zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na 
preferencyjnych warunkach jest złożenie niniejszego wniosku i przejście jego poprawnej weryfikacji. 

11. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych do dokonania zakupu preferencyjnego węgla kamiennego jest uprawniona osoba fizyczna 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), 

− nie nabyła (ani żaden członek jej gospodarstwa domowego, którego dotyczy wniosek) 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 przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2, czyli dla wniosku dotyczącego zakupu w 2023 
roku- 3 tony. 

12. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym „Dodatek węglowy przysługuje osobie 
w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł 
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec 
kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 
sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz 
pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.” 
 


