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WÓJT GMINY  

KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 
Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem  

 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 
 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy  

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

z 2022 r. poz. 2236) 
 

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY  

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 
01. Imię (imiona) 

            

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

02. Nazwisko 

            

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

03. Obywatelstwo 

            

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

04. Numer PESEL    

                      

 

05. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość1) 
             

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

2. Adres miejsca zamieszkania, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego 

jest dokonywany zakup preferencyjny: 
01. Miejscowość         02. Ulica  

              

………………………………………………………  …..…………………………………………….. 
03. Nr domu   04. Nr mieszkania   05. Nr telefonu               
                               

…………………………………………………………………………………………………………… 
06. Adres poczty elektronicznej 
             

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

II. Określenie ilości oraz rodzaju paliwa stałego, o zakup którego składany jest wniosek w terminie do 

31 grudnia 2022 roku: 

 groszek       ton3)          orzech       ton3) 
3)

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

 

III. Dodatkowa informacja o zakupie preferencyjnym: 

  Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości 4)  
 

 dokonałem/am zakupu paliwa stałego (tj. ekogroszek, groszek, orzech, miał, kostka)  

      w   ilości       ton 
 nie dokonałem/am zakupu paliwa stałego (tj. ekogroszek, groszek, orzech, miał, kostka) 

4) Należy wybrać właściwe  

 

Oświadczam, że: 

− wszystkie dane podane we wniosku są zgodne z prawdą, 



− ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego 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 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych. 
 

 
 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

                   

 ………………………….. ……………………………………………… 

                                data                         podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 
 
 

Na podstawie 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, zwanego dalej 

„Rozporządzeniem”, informujemy, że: 

1. Administrator danych - Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku  

z wykonywaniem przez Urząd Gminy w Krościenku zadań publicznych jest Wójt Gminy Krościenko 

nad Dunajcem 

2. Inspektor Ochrony Danych – Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  

Inspektor Ochrony Danych, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, adres e-mail: 

iod@kroscienko.pl 

3. Dane osobowe wskazane we wniosku będą przetwarzane w celu jego rozpatrzenia i przyznania lub 

odmowy możliwości zakupu preferencyjnego paliwa stałego oraz ustalenia liczby gospodarstw 

domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, a także  

w celach związanych z realizacją obowiązków księgowo-rachunkowych, archiwizacyjnych oraz w razie 

ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ustawą  

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

w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji prawnych 

(kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt). Kryteria okresu 

przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty które świadczą usługi na rzecz Administratora i na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w jego imieniu. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - 

prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się  

z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt 3. 

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

mailto:iod@kroscienko.pl

