
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

UWAGA! Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru należy zaznaczać znakiem

1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST
WNIOSEK:

WÓJT GMINY RZEKUŃ, UL. KOŚCIUSZKI 33, 07-411 RZEKUŃ

2. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO 
JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY:

Nazwisko: Imię:

e-mail: Nr telefonu:

Inne dane służące do weryfikacji wniosku na podstawie art. 12 ust. 3. Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 poz. 2236)

 Pesel:

 
ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

Kraj: Województwo: Powiat:

Gmina: Ulica: Nr domu: Nr lokalu:

 Miejscowość:  Kod pocztowy:

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 
WNIOSKODAWCA, W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO (zaznaczyć właściwe)

Rodzaj
wnioskowanego paliwa do zakupu:

UWAGA! Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu
podana w tonach nie może przekroczyć łącznie 1,5
tony na dany okres.

Do 31 grudnia 2022 roku Od 1 stycznia 2023 roku do
30 kwietnia 2023 roku

         Węgiel orzech (frakcja 25-85 mm)

Groszek / Ekogroszek (frakcja 8-
25 mm)

Data wpływu wniosku





4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 
WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 
PREFERENCYJNEGO: (Zaznacz        właściwe)

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.
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). 

5. OŚWIADCZENIA POZOSTAŁE:
Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku nie dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego na podstawie
ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (odpowiedzialność karna 
wynika z art. 233 § 6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).

……………………… ………………………………….
Miejscowość i data Czytelny podpis wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń adres: ul. Kościuszki 33, 07-411
Rzekuń;

2) administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  z  którym  mogą  się  Państwo  kontaktować
w sprawach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej
rzekun@rzekun.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  co wynika z ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.

4) dane  osobowe  mogą  być  udostępnione  innym  uprawnionym  podmiotom,  na  podstawie  przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług
na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawy

z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Rozporządzeniu Ministra
Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  20  października  2015  r.  w  sprawie  klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji,  przekazywania  materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

8) przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania  lub  ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9) w  przypadku  realizacji  zadań  ustawowych  podanie  danych  jest  obligatoryjne  w  pozostałych
przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych
będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora.

10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.




	5. OŚWIADCZENIA POZOSTAŁE:
	Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku nie dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
	Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.
	Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (odpowiedzialność karna wynika z art. 233 § 6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).
	……………………… ………………………………….
	Miejscowość i data Czytelny podpis wnioskodawcy

