
 

     

 Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych 

 
 

UWAGA!  

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233             

§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia                         

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

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI 

Pola wyboru należy zaznaczyć znakiem x  

1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK: 

 

WÓJT GMINY KOŚCIELISKO 

 

2. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST 

DOKONYWANY DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY: 

 
Nazwisko:  Imię:  

PESEL:  

 
Nr telefonu i e-mail: 

ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

Kraj:  
POLSKA 

Województwo:  
MAŁOPOLSKIE 

Powiat:  
TATRZAŃSKI 

Gmina:  
KOŚCIELISKO 

Ulica:  Nr domu:  

Miejscowość:  
 

Kod pocztowy:  

 

 

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

W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO: 
  

 
 
 

  
 

 

  EKOGROSZEK  ………………………… kg 

  WĘGIEL ORZECH ……………………….…… kg 

  WĘGIEL KOSTKA ……………………….…… kg 



 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ                           

Z PODANIEM ILOŚCI: /przez preferencyjny zakup paliwa stałego należy rozumieć zakup za pośrednictwem gminy/ 

 
 

 

 
  

TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……………..… kg  

NIE - nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego.  

5. OŚWIADCZENIE: 
  
 

 

 

 
  

Oświadczam, że ani ja, ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie 

nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej 

niż 2000 zł brutto za tonę. 

 

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 tone w ilości …..….. ton/y. 

 
 
 

Miejscowość i data  Podpis wnioskodawcy  
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 Nr 119 z 04.05.2016), (RODO) Administrator Danych przekazuje następujące informacje: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Kościelisku jest Wójt Gminy Kościelisko, siedziba: ul. Nędzy 
Kubińca 101, 34-511 Kościelisko.  

Administrator – Wójt Gminy Kościelisko – kontakt poprzez: 
- adres email: sekretariat@gminakoscielisko.pl 

- telefonicznie pod numer: 18 20 23 432 
- pisemnie na adres siedziby ul. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Gminny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez; 
- adres email prawnicy@gminakoscielisko.pl  

- telefonicznie pod numer: 18 20 23 465. 
- pisemnie na adres Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, zawartych umów oraz 
na podstawie udzielonej zgody. Podstawę prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych stanowi art.6 ust.1 lit. a, b i c Rozporządzenia 

2016/679. 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych,                               

a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa  
danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Ponadto Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów. Po tym czasie 
dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa tym również z obowiązku 

archiwizacyjnego. 

6. Zgodnie z RODO Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 
1) dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  

2) prawo do sprostowania (poprawiania), uzupełnienia, niekompletnych swoich danych osobowych,  
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są wymogi ustawowe. 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

…………..…………………………  

Podpis wnioskodawcy 

 

Wniosek został rozpatrzony: /uzupełnia Urząd Gminy Kościelisko/ 

          POZYTYWNIE   

          NEGATYWNIE Data i podpis uprawnionego 

urzędnika 

mailto:sekretariat@gminakoscielisko.pl

