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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCJNY PALIWA STAŁEGO  

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. 
 

WÓJT GMINY PAKOSŁAWICE 
REŃSKA WIEŚ 1 

48-314 PAKOSŁAWICE 

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami, a pola wyboru zaznaczyć „X”. 

Imię i nazwisko:  
 

Adres gospodarstwa domowego1):  
 

Telefon kontaktowy lub adres 
poczty elektronicznej: 

 

Wnioskuję o zakup węgla w ilości2): 
(Dotyczy okresu od 01.01.2023 r.) 

           

             □0,5 tony         □1 tona          □1,5 tony   

             □ 2 tony           □ 2,5 tona      □ 3 tony   

 
Rodzaj wnioskowanego paliwa 
stałego 

□ Orzech                          □ Ekogroszek 

Czy wnioskodawca dokonał już 
zakupu preferencyjnego? 

□ Tak   □ Nie 

 
Jeśli tak, to w jakiej ilości nabyto w ramach tego zakupu: 

……………………………………………………………………………………….. 

 

OŚWIADCZAM, że wnioskodawca ani żaden członek 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 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 
dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r.) 
 

OŚWIADCZAM, że informacje przedstawione we wniosku o zakup składam pod rygorem 
odpowiedzialności karnej. Składanie fałszywych oświadczeń art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny.  
         

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

                                  (Data i podpis wnioskodawcy) 

VERTE 

 

_________________________________ 
1)   Gospodarstwo domowe: Zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie 
tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.  
 
2)  Planowana ilość to maksymalnie 3 tony: 

1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;  
2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg*).  

*) W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo 
dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego 
w ust. 1 pkt 1 powiększa limit określony w ust. 1 pkt 2.”. 
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UWAGA: 
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Pakosławicach w dniach i godzinach pracy ośrodka lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej. 
 
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup musi 
być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
 
 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 – dalej: 
”RODO”- niniejszym informuje iż: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pakosławiach. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, dostępne są pod 
adresem www.pakoslawice.pl 

2. Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: 
iodops@pakoslawice.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania i rozpatrywania wniosku 
o preferencyjny zakup paliwa stałego celem określenia zapotrzebowania ilości paliwa stałego 
wynikającego z ustawy. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych. 

5. Dane mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także 
naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności 
wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, 
serwisowi IT i dostawcom usług hostingu. 

6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 
dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjmowania i rozpatrywania wniosku 
o preferencyjny zakup paliwa stałego. 

 

……………………………………………………………………….. 

`                               (data, podpis,) 

 

 


