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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO 

UWAGA! 

 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 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) 

 

Wniosek dotyczy tylko roku 2022, a maksymalna ilość paliwa stałego możliwa do 

zakupu po preferencyjnej cenie wynosi 1,5t 

 

Skrócona instrukcja wypełnienia wniosków: 

1. NALEŻY WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI  

2. POLA WYBORU NALEŻY ZAZNACZAĆ  

 

ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK O ZAKUP 

PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

…………….WÓJT GMINY WIERZBNO, WIERZBNO 90, 07-111 WIERZBNO…….….. 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

01. Imię (Imiona) 

 

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

02. Nazwisko 

 

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

 

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA 

RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA 

STAŁEGO  

01. Miejscowość 

 

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

02. Ulica  

 

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

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

 

………………………………………………………………………………………………...… 
1)Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu  
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3. SKŁADAM ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAKUP PALIWA STAŁEGO: 

 

 ORZECH – ilość ton2)                                                       ……………………………… 

 GROSZEK – ilość ton2)                                  ……………………………… 

 EKOGROSZEK – ilość ton2)                                      ……………………………… 

 MIAŁ WĘGLOWY – ilość ton2)                   .……………………………… 

2)
Należy wybrać właściwe 

 

4. INFORMACJA O WCZEŚNIEJSZYCH PREFERENCYJNYCH ZAKUPACH 

PALIWA STAŁEGO:  

 

Informuję, że nabyłem/-am paliwo stałe na sezon grzewczy przypadających na lata 2022 – 

2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości ………………. ton. 

 

 

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

 

5. OŚWIADCZENIA  

1. 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  ilości określonej w 

§1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz. U z 

2022 r., poz. 2238) 

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

3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

..……………………….…         ………..…………………        …………………………… 
(miejscowość)                                          (data: dd/mm/rrrr)                                     (podpis wnioskodawcy) 
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Klauzula informacyjna  dla klientów Urzędu Gminy Wierzbno  

Zgodnie z art. 13 oraz 14  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.L.2016.119.1 ), 

zwanego dalej „RODO” informuje się, że:  

1. Administratorem zbieranych  i przetwarzanych  Pana/Pani danych osobowych jest Gmina 

Wierzbno reprezentowana przez Wójta Gminy Wierzbno. Adres Gminy Wierzbno: Wierzbno 

90, 07-111 Wierzbno , tel. 25  793 44 95. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym należy się kontaktować pod 

adresem e-mail: iodwierzbno@interia.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Urząd Gminy w 

Wierzbnie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022 r., poz. 2238) 

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

uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji   

wynikającymi z regulacji prawnych (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jednolitego rzeczowego wykazu akt dla 

organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki)  

Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację 

dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

6. Każda osoba z wyjątkami  zastrzeżonymi  przepisami prawa ma prawo:  dostępu do  danych 

osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego 

adres Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno, drogą elektroniczną  kierując korespondencję na adres: 

iodwierzbno@interia.pl  lub przez EPUAP.  

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody niewynikającej  z obowiązków 

nałożonych  przez przepisy prawa na przetwarzanie  ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

9. W zależności od sfery, w której  przetwarzane są  dane osobowe w Urzędzie Gminy Wierzbno  

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych  

przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. W sytuacji dobrowolności 

podawania danych osobowych  zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y.  Niepodanie 

lub podanie niepełnych danych osobowych będzie  skutkować pozostawieniem złożonego 

wniosku  bez rozpatrzenia. 
 

Potwierdzam, że z powyższym 

zapoznałam/em się 

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

  (podpis wnioskodawcy) 
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