
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego 

dla gospodarstwa domowego 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  .     

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH1) 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA 

1) wniosek o zakupie preferencyjnym paliwa stałego następuje w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.  

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL    

           

 

04. Numer telefonu2) - obowiązkowo     05.Adres poczty elektronicznej2) 

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

2) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

 

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

zakup preferencyjny: 

01. Gmina………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

02. Miejscowość………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

03.Ulica (jeśli dotyczy)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

04.Nr domu ………………………………………………….  05. Nr mieszkania……………………………….................. 

 

3. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje wnioskodawca: 
(paliwo stałe – rozumie się przez to węgiel kamienny)3 

A) do dnia 31 grudnia 2022 roku (maksymalnie 1500 kg),  

□ groszek5   ………………kg4  □ orzech6  ………………kg4              □ miał7  ……………………………kg4 

 

B) od dnia 1 stycznia 2023 roku (maksymalnie 1500 kg). 

□ groszek5   ………………kg4  □ orzech6  ………………kg4              □ miał7  ……………………………kg4 
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3) Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu. 

4) Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1500 kg!  

5) groszek o gramaturze od 0,8 cm do 3 cm, 

6) orzech o gramaturze od 2,5 cm do 8 cm 

7) miał o gramaturze od 0,1 cm do 3 cm.  

Uwaga - Gramatura ekogroszku niedostępnego w sprzedaży preferencyjnej wynosi od 0,5 cm do 2,5 cm. 

 

4. Informuję, że  

□ nie dokonałem(am) zakupu preferencyjnego paliwa stałego nabytego w ramach tego 

zakupu preferencyjnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022r. 
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

□ dokonałem(am) już zakupu preferencyjnego w ilości …………………ton paliwa stałego 

nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych  

5. 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 
2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

 
 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie, 64-130 Rydzyna,                                          

ul. Rzeczypospolitej 9. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie ustalenia prawa, odmowy lub przyznania  i wypłaty 
dodatku dla gospodarstw domowych, a także związanych z tym czynności, jak kontaktowanie się i odpowiadanie na zapytania, przechowywania 
dokumentacji. 
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) i działanie w ramach zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) oraz inne 
akty prawne obowiązującego prawa krajowego (w tym akty prawa miejscowego) i międzynarodowego, w szczególności ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, ustawa z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 
5. Pani/Pana dane w zakresie: 
a. dane identyfikacyjne (imiona i nazwisko, PESEL); 
b. dane adresowe (adres zamieszkania), 
c. dane kontaktowe (adres skrzynki elektronicznej e-mail, numer telefonu), 
zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub wnioskodawcy. 
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, a 
także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu poprzednim zaliczają się kontrahenci 
Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych osobowych.  
7. W przypadku niepodania danych niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, w tym wymaganych przepisami prawa, realizacja tych celów 
może okazać się niemożliwa.  
8. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań, o których mowa w pkt. 3 oraz przez wymagany w świetle 
obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania, tj. 10 lat. 


