
 WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 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. 

 
 Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

Organ do którego składany jest wniosek: 

BURMISTRZ ZAWADZKIEGO  

 
CZĘŚĆ I  

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

 

Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.  

 
1. Imię  

 

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

2. Nazwisko  

 

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

 

ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 
1. Miejscowość………………………………………………………………………………………………………..….…….  

 

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

 

3. Nr domu ……………… 4. Nr mieszkania ……………. 5. Nr telefonu1)………………………………………….……….  

 

6. Adres poczty elektronicznej1) ………………………………………………………………………………………………. 

 
1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy. Podanie numeru telefonu ułatwi kontakt w celu umówienia 

terminu dostawy paliwa stałego do gospodarstwa domowego. 

 

OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

 

Planowana do zakupienia ilość paliwa stałego ………………………… (w tonach)  
 

 

Sortyment 
Ilość (w tonach) 

do 31 grudnia 2022 r. 

Ilość (w tonach) 

po 1 stycznia 2023 r. 

Groszek   

Orzech   

Miał   



INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO, 

WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH 

TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

 

Należy zaznaczać X  

 

 TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……………..… (w tonach)  

 

 NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego.  

 

 

CZĘŚĆ II  

Należy zaznaczać X  

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że nie nabyłem/am ani żadna osoba z mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli 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 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych:  

 1500 kg paliwa stałego – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,  

 

 1500 kg paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r. –  

w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w myśl art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 2226). 
 

 

……………………………………                                                                ……………………………………  
  (miejscowość, data: dd / mm / rrrr)                                                                                       (podpis wnioskodawcy) 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 (RODO) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Zawadzkiego, z siedzibą: ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem: iod@zawadzkie.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski  

w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13, 47 – 120 Zawadzkie. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Podstawą 
przetwarzania danych będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych tj. art 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego 

dalej „RODO”. 

4. Pani/a dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także 
udostępnione podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji. 

6. Ma Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania/poprawiania swoich danych osobowych, 

c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących 

np. archiwizacji). 

7. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Burmistrza Zawadzkiego, w tym 

profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko wtedy, jeżeli przewidują to 

odpowiednie przepisy prawa.   

Podanie danych jest obowiązkiem prawnym w przypadku, jeżeli Pani/Pan zdecyduje się na skorzystanie z powyższej pomocy. 

mailto:iod@zawadzkie.pl

