
 
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - ZAKUP PALIWA DO 31.12.2022 ROKU 

 

 
Skrócona instrukcja wypełniania: 

- należy wypełniać CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

- pola wyboru należy zaznaczyć znakiem 
 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 
 

NAZWISKO: …………………………………………. 
 

           IMIĘ: ………………………………………… 

NR TELEFONU: ……………………………………. 

 

PESEL:  ……………………………………………. 

 

           E-MAIL: ……………………………………… 

 

 

2. ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE: 

MIEJSCOWOŚĆ: …………………………………… 

 
ULICA: ……………………………………………….. 

NR DOMU/ LOKALU MIESZKALNEGO: ………… 

 

 

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO: 

 

  ORZECH                                        GROSZEK / EKOGROSZEK                      ilość…………….(w tonach) 

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 

max. 1,5 t - do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

 

4. INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO: 

 

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 1,5 tony. 
 

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 tonach).          

 

            

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

 miejscowość i data                                                                podpis wnioskodawcy (czytelny) 

 
 

4. OŚWIADCZAM: 

Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

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

 

 
 

………………………………    …………..…………………………… 
 miejscowość i data                                                                podpis wnioskodawcy (czytelny) 

 
 
 

 



 
 

 
Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia 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) z dnia 27 kwietnia 2016r., zwanego  w skrócie „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic z siedzibą w Urzędzie Miejskim w 

Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 Czechowice-Dziedzice pl. Jana Pawła II 1, tel.: 32 214-71-10, fax: 32 214-

71-52, e-mail: um@um.czechowice-dziedzice.pl, strona internetowa: www.czechowice-dziedzice.pl oraz 

bip.czechowice-dziedzice.pl; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem 

telefonu 32 214 71 53, mailowo pod adresem oid@um.czechowice-dziedzice.pl lub za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora; 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) z zakresu sprzedaży paliwa stałego z przeznaczeniem dla 

gospodarstw domowych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 27 października 

2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych; 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym asystę i wsparcie techniczne dla systemów 

informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pana/Pani dane; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego 

Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez 

okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkich na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne 

stanowią inaczej; 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; 

7. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym  wykonanie 

dalszych czynności związanych z postępowaniem dotyczącym złożenia i rozpatrzenia wniosku na zakup 

preferencyjny paliwa stałego, nie podanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości 

rozpatrzenia wniosku i udzielenia świadczenia; 

9. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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