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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 
 

UWAGA! 
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 poz. 2236).  
 
Skrócona instrukcja wypełniania:  
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.  
2. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .  
 
 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY 
PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA 

Dane wnioskodawcy: 

Imię  

Nazwisko  

PESEL  

Adres, pod którym jest 
prowadzone gospodarstwo 
domowe, na rzecz którego 
jest dokonywany zakup 
preferencyjny 

43-400 Cieszyn 

ul. …………………………………………………… 

Nr domu ……………. Nr lokalu …………………… 

Adres poczty elektronicznej   

Nr telefonu  

Określenie rodzaju i ilości paliwa 
stałego, o zakup którego występuje 
wnioskodawca w ramach zakupu 
preferencyjnego 
(ilość* – w tonach) 

Od 1.01 2023 r. do 30.04.2023 r. 

Ekogroszek Ilość*   

Groszek Ilość*  

Orzech (gruby) Ilość*  
*Maksymalna ilość – 3 tony na sezon grzewczy 2022/2023 

Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe 
wnioskodawcy jest: 
 

jednoosobowe   
  wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy: …….) 
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W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą: 
(W przypadku gdy oświadczenie dotyczy liczby członków gospodarstwa domowego większej 
niż 6 osób, należy dodać formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa 
domowego wnioskodawcy.) 
 
DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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

02.  Nazwisko………………………………...……………………………………………. 

03. Numer PESEL    

 
DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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

02.  Nazwisko………………………………...……………………………………………. 

03. Numer PESEL    

 
DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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

02.  Nazwisko………………………………...……………………………………………. 

03. Numer PESEL    

 
DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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

02.  Nazwisko………………………………...……………………………………………. 

03. Numer PESEL    

 
DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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

02.  Nazwisko………………………………...……………………………………………. 

03. Numer PESEL    

 
DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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

02.  Nazwisko………………………………...……………………………………………. 

03. Numer PESEL    
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Czy wnioskodawca lub osoba wchodząca w skład gospodarstwa dokonali już zakupu 
preferencyjnego dla gospodarstwa domowego, o którym mowa wyżej? 
 

TAK 
 

NIE 
 

Jeżeli TAK, proszę podać ilość paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu 
preferencyjnego ……………………………….. 

 

Oświadczam, że gospodarstwo domowe korzystało z dodatku węglowego na podstawie 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022.1692) 
 

TAK 
 

NIE 
 
Oświadczam, że gospodarstwo domowe spełnia warunki uprawniające do dodatku 
węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 
(Dz.U.2022.1692) 
 
 

TAK 
 

NIE 
 

OŚWIADCZENIE 
 
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 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu 
Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego 
dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 
 

 
Cieszyn, dnia ____________________________________________________ 

(data i czytelny podpis) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Pouczenie: 
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Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez 
gospodarstwo domowe rozumie się: 
a) Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo 
b) Osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 

wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). 
 
Zgodnie z art. 2 ustawy 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. 1ustawy 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. 
2. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ust. 1, rozumie się: 
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo 
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 

wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). 
3. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla 
kamiennego. 
3a. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo 
domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym 
adresem. 
3b.W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa 
domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który 
złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. 
3c. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo 
domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca 
zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych 
lokalach, nie stosuje się ust. 3a i 3b do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub 
współdzielone źródło ciepła. 
3d. W przypadku, o którym mowa w ust. 3c, gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było 
możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w 
drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił 
zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz 
wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. Z 
przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę służbową. Wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta dokonuje wpisu źródła ciepła 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, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania 
odpowiedniej deklaracji. 
3e.W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 3d, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, 
jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu. 
4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego 
złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako 
pierwszy. 
5. Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione 
paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r.  
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na 
rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477). 
5a.Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem 
o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967). 
6. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić 
w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. 
7. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek węglowy przysługuje: 
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa 
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem 
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 
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b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub 
zgody na pobyt tolerowany; 

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom 
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 
o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), 
posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania 
gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 
sierpnia 2022 r.,a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego 
gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w art. 2 ust. 1. Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego 
sporządza się notatkę służbową. Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a 
ust. 1ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, dokonywany jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z urzędu bez 
konieczności składania odpowiedniej deklaracji. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Wypełnia pracownik upoważniony do prowadzenia postępowań w sprawach 
dotyczących weryfikacji wniosku o zakup 
 

WERYFIKACJA WNIOSKU 

CZY WYPŁACONO DODATEK 
WĘGLOWY TAK  NIE  

CZY POZYTYWNIE ROZPATRZONO 
WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY TAK  NIE  

CZY ZGŁOSZONO W CEEB GŁÓWNE 
ŹRÓDŁO OGRZEWANIA  TAK  NIE  

DODATKOWE UWAGI  

 
   
Wniosek zweryfikowany pozytywnie 
 

TAK 
 

NIE 
 
Pracownik dokonujący weryfikacji:                                           Data weryfikacji:             
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Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych osób ubiegających się 
o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
 Burmistrz Miasta Cieszyna 
 adres: Rynek 1, 43-400 Cieszyn 
  tel.: 33 479 42 00,  
 elektroniczna skrzynka podawcza:  
 email: urzad@um.cieszyn.pl.  
 Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie:  
 adres: ul. Skrajna 5, 43-400 Cieszyn,  
 tel.: 33 479 49 00,  
 elektroniczna skrzynka podawcza: /MOPS_CIESZYN/SkrytkaESP 
 email: poczta@mops.cieszyn.pl.  

 
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się 

z inspektorem ochrony danych w następujący sposób: 
 listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie ul. Skrajna 5, 

43-400 Cieszyn,  
 poprzez elektroniczną skrzynkę podawcza: /MOPS_CIESZYN/SkrytkaESP 
 poprzez email: inspektor@mops.cieszyn.pl  
 telefonicznie.: 33 479 49 00,  

 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 w celu związanym z realizacją zadań określonych ustawą 
z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) 
 

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:  
 podmiotom wprowadzającym do obrotu, o których jest mowa w art. 2 pkt 3 ustawy 

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
 firmom informatycznym świadczącym usługi technologii informacyjnej (IT) dla 

MOPS, Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
 

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego 
dla gospodarstw domowych przetwarzane będą przez okres 5 lat począwszy od roku 
następnego od dokonania zakupu. 

 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane 

profilowaniu. 
 

7. Posiada Pani/Pan: 
 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO4, 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

 
8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

 
9. Podanie danych osobowych dotyczących bezpośrednio Pani/Pana jest wymogiem 

ustawowym, związanym z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych; konsekwencją niepodania określonych danych osobowych będzie brak 
możliwości preferencyjnego zakupu paliwa stałego.. 

 
 
 
 

Wyjaśnienia:  
1 RODO - rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1) 
 
 
 
 
 

___________________________ 

Podpis   
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