
 
WNIOSEK O WYDANIE ZA ŚWIADCZENIA O  ZAKUP PREFERENCYJNY 

PALIWA STAŁEGO  

UWAGA! 
Informacje przedstawione we wniosku o wydanie zaświadczenia 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  WYDANIE ZA ŚWIADCZENIA O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
DO: 
 
WÓJT GMINY NOWY KAW ĘCZYN, 
NOWY KAW ĘCZYN 32, 96-115 NOWY KAWĘCZYN  
.......................................................................................................................… 
 
1. DANE WNIOSKODAWCY  
 
01. Imię 
 
.................................................................................................................................… 
 
02. Nazwisko 
 
.................................................................................................................................… 
 
2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOW E, NA RZECZ 
KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  
 
01. Gmina                      02. Kod Pocztowy 
 
.......................................................................................................................… 
 
03. Miejscowość 
 
.......................................................................................................................… 
 
04. Ulica                                                             05. Nr domu        06. Nr mieszkania 
 
.......................................................................................................................… 
 
07. Nr telefonu 1)                                                  08. Adres poczty elektronicznej 1) 
 
........................................................................................................................... 
1) Podanie danych jest dobrowolne 
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3. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JU Ż ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 
PALIWA STAŁEGO WRAZ Z PODANIEM ILO ŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO                             
W RAMACH TEGO ZAKUPU   
 
 
           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. 2) 
 
           
          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).2) 
 

2) Należy wybrać właściwe 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że wszystkie dane podane we wniosku są zgodne z prawdą. 
 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny – zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych. 
 
 
….….........................……..…                                                            ...........................…………... 
           (miejscowość, data)                                                               (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie o używaniu danych dobrowolnych 
„Wyrażam zgodę na używanie wskazanego adresu e-mail/numeru telefonu przez Wójta Gminy  
Nowy Kawęczyn zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 
z dnia 27 kwietnia2016r.” 
 
 
 
 
........................................................................ 
           (data, podpis wnioskodawcy) 
 
 
                                                                                                                    Strona 2 

 

 



 
Klauzula informacyjna 

          
        Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − 
informujemy, że:  
I.  Administrator danych osobowych 
      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Nowym Kawęczynie  reprezentowany przez Kierownika GOPS-u, Nowy Kawęczyn 32, 96-115   
Nowy Kawęczyn.  
II.  Inspektor Ochrony Danych 
      Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@ugkaweczyn.pl               z 
dopiskiem „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie” lub pisemnie na adres 
naszej siedziby, wskazany w pkt I.  
III. Cele i podstawy przetwarzania 
       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji zadań wynikających z ustawy       
z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domo-
wych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.), oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c i e RODO. 
IV. Okres przechowywania danych  
        Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane oraz od 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporzą-
dzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wyka-
zów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji        i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 
18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.), oraz wewnętrznych regulaminów. 
V. Odbiorcy danych 
      Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 
Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora np. firmy prawnicze, współpracujące             i 
doradcze. 
VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 
       Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeci-
wu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgo-
dy przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. 
VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem 
ustawowym.  
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
     W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 
 
 
….….........................……..…                                                            ...........................…………... 
           (miejscowość, data)                                                               (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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