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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

 
 

 
Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru należy zaznaczać lub . 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

/na okres do 31.12.2022 r./ 

 

WÓJT GMINY SŁUPCA 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

01. Imię 

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

02. Nazwisko 

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

 
 

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA 

RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

01. Gmina 

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

Kod pocztowy 

- 

 

02. Miejscowość 

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

03. Ulica 

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

04. Nr domu 05. Nr mieszkania 06. Nr telefonu1) 07. Adres poczty elektronicznej1) 

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

1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 
 

   

 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny 

paliwa stałego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. 
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3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA: 
 

orzech .........................  ton2) 

groszek ....................... ton2) 

ekogroszek ................. ton2) 

miał  ............................ ton2) 
*Max ilość – 1,5 T w każdym terminie 

 
2) Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony! 

 

 

4. INFORMACJA, CZY  WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ  ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM  ILOŚCI PALIWA STAŁEGO 

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO 

Oświadczam, że 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. 3) 

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).3) 
 

3) Należy wybrać właściwe 
 

CZĘŚĆ II 
 

OŚWIADCZENIA 

 

Oświadczam, że ja ( wnioskodawca)  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 takiej jak określona w przepisach 

wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych tj. 1,5 t.  

 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

 
Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………… 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

………………………… ………………………… ………………………… 
(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (podpis wnioskodawcy) 
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 KLAUZULA INFORMACYJNA 
ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Słupca reprezentowana przez Wójta.   

Adres i dane kontaktowe administratora danych: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16,  

62-400 Słupca, tel. 63 274-36-76, e-mail: sekretariat@gminaslupca.pl, www.bip.gminaslupca.pl  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw związanych 

z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD) 

w następujący sposób: poczta elektroniczna iod@gminaslupca.pl; nr telefonu 697-028-583, 63 274-36-

76; lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi procedury zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych. Podstawy prawne: art. 6 ust. 1 lit. c) i e) 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); ustawa z dnia 27 

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

z art. 411 ust. 10 n pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy 

z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 

emisyjności budynków; rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022r. 

w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 

preferencyjnego. 

4. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania 

przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator danych zawarł 

stosowną umowę, w ramach której odbywa się przetwarzanie danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu określony w obowiązujących przepisach prawa 

w zakresie archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej lub do ustania celu ich przetwarzania. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do 

sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych; ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych. Przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z wymienionych 

uprawnień.  

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu załatwienia sprawy. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkować odrzuceniem wniosku. 

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 

ani profilowanie.  

9. Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ani 

udostępniania organizacjom międzynarodowym. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl 

 

   ………….…………………………………………….. 

   data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

mailto:sekretariat@gminaslupca.pl
http://www.bip.gminaslupca.pl/
http://www.uodo.gov.pl/

