
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

UWAGA: 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Biurze Obsługi 

Mieszkańca w dniach i godzinach pracy urzędu (parter Urzędu Gminy Kościerzyna) lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek  

o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

WÓJT GMINY KOŚCIERZYNA 

ul. Strzelecka 9 

83-400 Kościerzyna 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY - Imię i nazwisko 

 

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

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE,  

NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY  

01. Gmina  

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Kod pocztowy  

  -    

02. Miejscowość  

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

03. Ulica  

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

04. Nr domu  ……….. 05. Nr mieszkania ……. 06. Nr telefonu1) ……………………………….. 

07. Adres poczty elektronicznej1): …………………………………………………………………. 

  1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA:  

 

orzech ......................... ton2)  

groszek ....................... ton2) 

miał ………................. ton2) 

2) Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to: 

1) 1500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.; 2) 1500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r. 



4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO 

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO  

1. 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)  

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).3)  

 3) Należy wybrać właściwe  

OŚWIADCZENIA 

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 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. 

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - w przypadku gdy 

wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.; art. 8 ust.2 pkt 1 i 2 łącznie ustawy z dnia 

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 

w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Zapoznałem się z załączoną informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

…………………………  …………………………  …………………………  

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

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z rozporządzeniem 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) dalej „RODO" informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kościerzyna reprezentowany przez Wójta Gminy Kościerzyna z siedzibą w 83-

400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9  zwany dalej Administratorem.   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.604-080-935 lub 

poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych.   

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

- art. 6 ust 1 lit. c RODO  w związku z  zapisami ustawy  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych (Dz.U. z 2022 r. poz.2236) 

 - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach 

prawnych .  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji w szczególności zadań : postępowań dotyczących rozpatrywania wniosków 

o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

5. Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy 

zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę 

administracyjną, techniczną  i  informatyczną  .  Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana dane 

osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku na 

podstawie przepisów prawa. Odmowa podania tych danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.   

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa,                     w wypadku danych, których 

podstawą przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Posiada Pani/Pan: - prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz 

kopii danych, - prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały 

się, - prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa. 
Wójt Gminy Kościerzyna 

 

 

mailto:inspektor25052018@gmail.com

