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

Kodeks Karny 

 

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: 

 

WÓJT GMINY PRZYRÓW 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

1.  Imię (imiona) 

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

2. Nazwisko 

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

3. Numer PESEL    

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

4. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość1) 

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

1) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA 

RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

01. Gmina 

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

02. Kod pocztowy  

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

03. Miejscowość 

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

04. Ulica 

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

04. Nr domu   05. Nr mieszkania       06. Nr telefonu      07.Adres poczty elektronicznej2)  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
2)Dane nieobowiązkowe.  
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3. OKREŚLENIE ILOŚCI ORAZ RODZAJU PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO 

WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA 

 

Maksymalna ilość to 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r. oraz 1,5 tony od 01.01.2023 r. do 

30.04.2023 r.  

Dopuszczalny jest również zakup jednorazowy 3 ton węgla w okresie od 01.01.2023 r. do 

30.04.2023 r. 

 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PALIWA STAŁEGO PO 

CENIE NIŻSZEJ NIŻ 2000 ZŁ BRUTTO ZA TONĘ: 

 

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 do dnia 31 grudnia 2022 r., bądź 3 ton od 01.01.2023 r. do 

30.04.2023r. (w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.) 

 

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 .........................................ton. 3) 

3)Należy wybrać właściwe 

 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że:  

▪ Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.  

▪ Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

▪ Informacje przedstawione we wniosku o zakup składam pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny. 

 

 

 

…………………………   …………………………   ………………………… 

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

 

Rodzaj węgla: 
Zakup węgla do dnia 31.12.2022 

(ilość w tonach) 

Zakup węgla w okresie 

01.01.2023-30.04.2023 

(ilość w tonach) 

 

Orzech/Kostka  

  

 

Groszek  
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 

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 (RODO), 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Przyrów, z siedzibą 42-248 Przyrów, 

ul. Częstochowska 7, tel. 34 355 41 20, e-mail: przyrow@przyrow.pl - reprezentowana przez 

Wójta Gminy; 

 

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 a RODO 

w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych dla celów związanych z ustaleniem 

uprawnień do: 

- świadczeń rodzinnych w oparciu o ustawę z 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 111), 

- dodatku osłonowego w oparciu o art. 2 ust. 14 w związku z art. 411 ust. 10 n pkt. 2 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 1973), w związku z art. 29 

ustawy o z 28 listopada 2033 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1111) 

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o ustawę z 07 września 2007 r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 877), 

- wydawania zaświadczenia w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony 

Środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1973), 

- dodatku mieszkaniowego w oparciu o ustawę z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2021), 

- Karty Dużej Rodziny w oparciu o ustawę z 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 1744). 

- dodatku węglowego w oparciu o ustawę z 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j.Dz.U. z 

2022r. poz. 1692) 

- dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł w oparciu o 

ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 

ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) 

- zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w oparciu o ustawę z dnia 

27 października 2022 r. o o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

(t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 2236); 

 

3. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym 

kontaktować się można pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: iod@przyrow.pl; 

 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(112,114,122,121,114,111,119,64,112,114,122,121,114,111,119,46,112,108))
mailto:iod@przyrow.pl
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4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa oraz 

zgodnie z rozporządzeniem 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; 

 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo 

do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem 

ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do 

cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

 

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym zasad powierzenia przetwarzania 

danych osobowych; 

 

8. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższymi informacjami.  

 

 

Przyrów, .…….....……………............……………………………………………………………… 

 (Data i podpis osoby/prawnego opiekuna osoby, której dane osobowe będą przetwarzane)  

 


