
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup 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  

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .     

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

BURMISTRZ RADZYMINA 

 

A .DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię: 2. Nazwisko: 

ADRES POD, KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE NA RZECZ KTÓREGO 

DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

3. Kod pocztowy: 4. Miejscowość: 

5. Ulica: 6. Numer domu/numer mieszkania: 

7. Telefon: 8. Email:  

 

B. OKREŚLENIE ILOŚCI I RODZAJU PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE  

WNIOSKODAWCA W OKRESIE DO 31.12.2022 r. W RAMACH PREFERENCYJNEGO  

ZAKUPU PALIWA STAŁEGO 

(Należy wskazać nie więcej niż 1,5 tony danego rodzaju paliwa stałego) 

 

1. ORZECH Ilość ton:  

2. GROSZEK Ilość ton:  

 

C.  INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONANIA ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO  

Czy wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli 

tak to w jakiej ilości)* 

 

               Tak ………………………….     Nie  

                 (ilość w tonach) 

         

* zaznaczyć właściwe 

 



– 2 – 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego 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 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/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

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

 

 

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

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie 

z siedzibą przy ulicy ul. Weteranów 31, 05-250 Radzymin, (nr tel.: 22-786-54-86, adres e-mail: 

akierszulis@radzymin.pl). 

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pani Agnieszka  

Kwaśnik, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 77 546 64 15 lub adresem e-mail: iod@valven.pl 

3.  Dane osobowe wnioskodawcy oraz członków pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

przetwarzane będą z upoważnienia Burmistrza na podstawie  art. 12  ust. 4  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  (t. j. Dz. U z 2022 r., poz. 2236 ) w celu 

weryfikacji wniosku o zakup preferencyjnego paliwa.  

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i 

tylko na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

6. W związku z przetwarzaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie, Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO; 

2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

3) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyminie  

narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

 Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych: 

 

 

…………………………….. 

             (data i podpis Wnioskodawcy)  

mailto:iod@valven.pl

