
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 WILKOŁAZ 

WILKOŁAZ PIERWSZY 9 

23-212 WILKOŁAZ 
 
 
1. DANE WNIOSKODAWCY 
 
1. Imię  
………………………………………………………………………….……………………………………….. 
 
2. Nazwisko  
…………………………………………………………………………………….…………………………….. 

 
2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA 

RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 
 
1. Gmina  
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Kod pocztowy 
 

-  
 
 
2. Miejscowość 

  
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Ulica 

  
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Nr domu 5. Nr mieszkania 6. Nr telefonu 1) 7. Adres poczty elektronicznej 1) 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
1)Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

 

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

 

          groszek  ……………………. ton2) 

          ekogroszek ………………… ton2) 

          orzech ……………………… ton2) 

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



 

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) 

 

3) Należy wybrać właściwe 

 

CZĘŚĆ II 

 

OŚWIADCZENIA  
  Oświadczam, że: 
 

Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
 

1) ………………………………………………………………………………………………………  
2) ……………………………………………………………………………………………………… 

 
3) ……………………………………………………………………………………………………… 

 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Szczegółowa klauzula informacyjna  
przetwarzanie danych osobowych w związku z wnioskiem o zakup preferencyjny węgla kamiennego 
 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Wilkołaz,  
Adres: Wilkołaz Pierwszy 9, 23-212 Wilkołaz. Kontakt: tel. 818212001, email: gmina@wilkolaz.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji wniosku o zakup preferencyjny węgla 
kamiennego 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest wypełnienie obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy 
podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. 

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres wynikający z właściwych przepisów 
dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą tym danym kategorię archiwalną. 

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 
a. do dostępu do swoich danych; 
b. do sprostowania swoich danych; 
c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 
d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do 
profilowania.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE. 

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości 
rozpatrzenia wniosku.  

Podstawy prawne: 

• Rozporządzenie 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 - 
RODO) 

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

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

 


