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WÓJT GMINY STOSZOWICE 

Stoszowice 97 

57 – 231 Stoszowice 
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTW DOMOWYCH1 

 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej 

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

 

Instrukcja wypełniania: 

Wniosek należy wypełnić CZYTELNIE, a pola wyboru zaznaczyć  

 

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 

01. Imię (imiona) 

……………………………………………………………………………………… 

02. Nazwisko 

……………………………………………………………………………………… 

03. Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

……………………………………………………………………………………… 

II. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO 

DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP 

PREFERENCYJNY: 

01. Gmina 

……………………………………………………………………………………… 

02. Miejscowość  

……………………………………………………………………………………… 

03.  Kod pocztowy:  

 

 

04. Ulica 

……………………………………………………………………………………… 

 

05. Nr domu ……………………… 06. Nr mieszkania ………………………… 

                                                           
1 Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

X 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobqgu3diltqmfyc4njtgmydmmzwhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiobqgu3diltqmfyc4njtgmydmmzvgy
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III. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO 

WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA: 

 
Groszek   …………………………… ton (maksymalnie 1,5 tony) 

 
Ekogroszek …………………………… ton (maksymalnie 1,5 tony) 

 
Orzech …………………………… ton (maksymalnie 1,5 tony) 

 
Miał  …………………………… ton (maksymalnie 1,5 tony) 

 
IV. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA 

STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO: 

 

              TAK         NIE 

 

V. OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że wnioskodawca ani żaden członek jego 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 2 000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej 

jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 22: 

a) pkt 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 

2022 r., 

b) pkt 1 i 2 łącznie – 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, nabyli paliwo stałe 

na sezon grzewczy przypadający na lata 2022 – 2023, po cenie niższej niż 

2 000 zł brutto za tonę w ilości …………………….. (ilość ton). 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 
……………………   ……………………  …………………………… 

   (miejscowość)    (data)      (podpis wnioskodawcy)

  

                                                           
2 Ustawa z dnia 02 listopada 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych (DZ.U. z 2022 poz. 2236). 
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OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO 

WNIOSKODAWCA MOŻE WYSTĄPIĆ OD DNIA 01 STYCZNIA 2023 R.   

 
Groszek   …………………………… ton (maksymalnie 1,5 tony) 

 
Orzech …………………………… ton (maksymalnie 1,5 tony) 

 
Ekogroszek …………………………… ton (maksymalnie 1,5 tony) 

 
Miał  …………………………… ton (maksymalnie 1,5 tony) 

 
 

……………………   ……………………  …………………………… 

   (miejscowość)    (data)      (podpis wnioskodawcy)
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Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13  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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej 
„Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że: 
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Stoszowice 

reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą Stoszowice nr 97, 57 – 213 
Stoszowice, telefon kontaktowy: (74)8164511, adres poczty elektronicznej: 
gmina@stoszowice.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych -  iod@stoszowice.pl, tel. 
(74)8164511. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  
20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnymi paliwa stałego przez 
gospodarstwa domowe, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy do skontaktowania się  
z Panią/Panem w niniejszej sprawie. Podanie numeru telefonu będzie traktowane 
jako wyrażenie zgody na kontaktowanie się w formie telefonicznej (wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych).  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania 
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie 
będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym   
o profilowaniu. 

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
4) prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem 

przewidzianych); 
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym  
z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 
dla gospodarstw domowych, a ich niepodanie uniemożliwi realizację celów 
wynikających z tej ustawy, tj. przyznania dodatku dla gospodarstw domowych 
oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych. 

10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub 
organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

mailto:gmina@stoszowice.pl
mailto:iod@stoszowice.pl

