
     

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

przeznaczonego do dystrybucji do 31 grudnia 2022 r. 

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

gospodarstwa domowego. 

………………………. 

……………………….. 

………………………… 

 

2.  Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 

Imię (imiona) 

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

Nazwisko 

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

Nr telefonu lub adres poczty elektronicznej       

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

 

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

dokonywany zakup preferencyjny: 

 

……………………………………………………………………………………………….  
           Gmina                 Miejscowość              kod pocztowy 

 

……………………………………………………………………………………………….  
Ulica     nr domu     nr mieszkania  

 

3. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego w okresie – maksymalnie łącznie 1 500 kg na każdy okres:  

 

ilość kg do dnia 31 grudnia 2022 r.                     ilość kg od dnia 1 stycznia 20232 r. 

➢ groszek -   ……..ilość i ………frakcja ( tony) *           ………… ilość i ………frakcja (tony)* 

➢ orzech  - …………….…ilość (tony) *                                   ………………… ilość ( tony )* 

➢ miał - …………………. ilość ( tony)*                                  ..…..…………… ilość ( tony )* 

 
(*- Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających    do obrotu) 

2Konieczność ponownego złożenia wniosku na zapotrzebowanie węgla po 1 stycznia 2023 r. będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Drezdenku 

 

 

 oświadczam, że dokonałem/ nie dokonałem preferencyjnego zakupu paliwa stałego w postaci 

…………………………………………. w ilości ………………………….ton/kg. 

                (rodzaj paliwa stałego)     



 

 

 

 

  oświadczam, że ani ja, niżej podpisany 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 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych. 

 

 pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 6 ustawy Kodeks karny 

oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.   

                                                                               
          

 

 

 

……………………………..                 …………………………………..  
(miejscowość i data)                (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
 
 
 

 
Obowiązek informacyjny RODO – 

 zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku z siedzibą pod adresem: ul. Marszałkowska 18, 

66-530 Drezdenko  nr tel. Kontaktowego:       95 762 16 51  , dalej zwany „Administratorem”. 

1. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: email: m.buzalska@ops.drezdenko.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 
2. Państwa dane będziemy przetwarzać w celach:  

a. realizacji zadań publicznych, obowiązków prawnych związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Dane 

będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c  i e RODO w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawą 

z dnia  27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz innymi właściwymi aktami 

prawnymi; 

b. archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze zgodnie z ustawą o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

c. w celach kontaktowych – adres email, numer telefonu. Wyjaśniamy, iż podanie danych dodatkowych („nieobowiązkowych”) może być to np. 
adres e-mail czy numer telefonu odbywa się na podstawie państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych we wniosku stanowi 

Pani/Pana zgodę na ich przetwarzanie przez administratora. 

d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach 
informatycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

3. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; prawo do usunięcia danych; prawo ograniczenia przetwarzania; prawo do 
przenoszenia danych osobowych; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy danych nieobowiązkowych wskazanych 

we wniosku: adres e-mail, numer telefonu; pozostałych danych nie możemy usunąć ponieważ mamy obowiązek ich przetwarzania (ma Pan/Pani 
prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w 

jakiej została udzielona zgoda). 

 

mailto:m.buzalska@ops.drezdenko.pl

