
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     V    lub X . 
 
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO: 
 

WÓJT GMINY GÓZD 
 
1. DANE WNIOSKODAWCY 

 
Imię ……………………………………………………………….……………………………………….. 
 
Nazwisko …………………………………………………………………….…………………………….. 
Numer PESEL 
 

           

 
2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 
 
Gmina……………………………………        Miejscowość……………………… 
 
Kod pocztowy    - ……. - ………….    Ulica. .…………….……………..  
 
Nr domu …………… Nr mieszkania…….………    
 
Nr telefonu 1…………..………………. Adres poczty elektronicznej1 ………………………………… 
 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 
WNIOSKODAWCA  2 

 
orzech ......................... ton 
 
ekogroszek ....................... ton 
 

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) 

 
 
                                                                 
1 Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 
2 Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony! 
3 Należy wybrać właściwe 



CZĘŚĆ II 
OŚWIADCZENIA 

 
Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
………………………… ………………………… ………………………… 

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

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz.U. UE z 2016 r., L 119 z dn. 04.05.2016), dalej 
RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Gózd,  z siedzibą: w Goździe,  
przy ul. Radomskiej  7, 26-634 Gózd , e-mail: gmina@gozd.pl . 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony 
Danych,  z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@gozd.pl 

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych– tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów art.12 
ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych (Dz.U.2022 poz.2236), oraz art.6 ust.1 i art.6a ust.1 ustawy z dnia 24 września 2010 
r. o ewidencji ludności (Dz.U.  z 2022 r.poz.1191). 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości zakupu paliw stałych po cenach 
preferencyjnych (węgiel i paliwa węglopochodne) dla gospodarstw domowych. 

5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art.10 ust.1 w/w ustawy jest konieczne 
do   identyfikacji wnioskodawcy oraz gospodarstwa domowego. 

6. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych                          
w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: podmiot, który przystąpił do 
sprzedaży paliwa stałego,  bank, podmiot świadczący dla Administratora usługi prawne                          
i finansowe oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną  w 
pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można   uzyskać 
kontaktując się z Administratorem. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu 
do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych. 

9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, 
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych. 

10.   Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób 
zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

11.   Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji 
międzynarodowych, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą  informacyjną. 

…………………………….. 

(podpis wnioskodawcy)  


