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***Wniosek dotyczy zakupu paliwa do dnia 31.12.2022 r.*** 
 
Przed wypełnieniem należy zapoznać się z Informacjami na odwrocie wniosku 
Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 
Pola wybory zaznaczyć znakiem X 
 

Wójt Gminy Nieporęt 
Plac Wolności 1 
05-126 Nieporęt 

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
 

1.  Dane Wnioskodawcy 

Imię…………………………………………………    Nazwisko………………………………………………………………………………… 

Nr telefonu…………………………….…………  lub  Adres e-mail…………………………………………………………………….. 

2.  Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego dokonywany jest 

zakup preferencyjny 

Miejscowość …………………………………………………………..  Kod pocztowy………………………………………………… 

Ulica………………………………………………………………………..  Nr budynku…………………   Nr lokalu………………… 

3. Określenie ilości i rodzaju paliwa stałego, o którego zakup występuje Wnioskodawca 

w ramach zakupu preferencyjnego – należy zakreślić jeden sortyment w ilości min. 400 kg i maks. 

1500 kg (1,5 t). 

…….……………… kg węgla w postaci:   □   ORZECH   □  KOSTKA  

4. Oświadczam, że: 

a) dokonałem (-am) już zakupu preferencyjnego paliwa stałego:  

□ NIE  □ TAK ……………………………[kg] (należy podać ilość zakupionego paliwa)  

 

b) ja lub członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest zakup 

preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po 

cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej 1500 kg (1,5 tony).  

□ NIE  □ TAK ……………………………[kg] (należy podać ilość zakupionego paliwa)  

 

c) jestem świadoma(y) że moje dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku zostaną przekazane 

(udostępnione) podmiotowi zajmującemu się dystrybucją paliwa stałego na zlecenie Urzędu 

Gminy Nieporęt, w celu sfinalizowania zakupu paliwa stałego. 
 

d) zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym prawem dostępu do 

treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 
 

e) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

 

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

(data: dd / mm / rrrr)                                                (czytelny podpis Wnioskodawcy)   
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Administratorem danych osobowych jest Gmina Nieporęt, reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt, adres: 

Plac Wolności 1; 05-126 Nieporęt; adres e-mail: urzad@nieporet.pl; numer telefonu: (22) 767 04 00; fax: (22) 

767-04-41. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w siedzibie oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Nieporęt pod adresem https://www.nieporet.pl/klauzula-informacyjna-o-

przetwarzaniu-danych-osobowych/. 

 

 

Informacje! 
 

1. Koszt jednej tony (1 t) węgla dla mieszkańca wynosi 1 906,50 zł brutto. 
2. WNIOSEK o zakup preferencyjny można złożyć TYLKO RAZ w roku. 
3. Dystrybucję węgla prowadzi Optimax, Wola Aleksandra, ul. Wolska 104, (22) 774-33-26. 
4. Dokładny termin dostarczenia „gminnego” węgla do miejsca dystrybucji uzależniony jest 

od spółki Skarbu Państwa – Polskiej Grupy Górniczej. 
5. Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 

preferencyjnego wynosi do 31 grudnia 2022 r. maks. 1500 kg (1,5 tony). 
6. Minimalna ilość węgla do zakupu, ze względów technologicznych, wynosi 400 kg. 
7. Gmina realizując zadanie jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi 

odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla oraz jego dostępność. 
Węgiel posiada stosowne certyfikaty. 

 
 
 
 
 

Adnotacje urzędowe (wypełnia urzędnik):  

Wniosek został zweryfikowany:  

 Wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, o którym mowa we 

wniosku, został ROZPATRZONY POZYTYWNIE 

 Wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie złożył wniosku o 

dodatek węglowy.   

 

Uwagi:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Wnioskodawcy przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego paliwa stałego.  

 Wnioskodawcy NIE przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego paliwa stałego 

 

 

 

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

(data: dd / mm / rrrr)                             (pieczęć i podpis pracownika dokonującego weryfikacji wniosku) 
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