
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO   W 

OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA 2023 r 
    

UWAGA!  

Informacje przedstawione we wniosku 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 ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO:  

WÓJT GMINY DOBRZEŃ WIELKI,   

UL. NAMYSŁOWSKA 44, 46-081 DOBRZEŃ WIELKI  

 

1. DANE WNIOSKODAWCY  

01. Imię  

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

02. Nazwisko  

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

   

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA 

RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY  

 

01. Gmina  

 

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

02. Miejscowość                                         Kod pocztowy  

     

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

03. Ulica  

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

04. Nr domu  05. Nr mieszkania  06. Nr telefonu1)  07. Adres poczty elektronicznej1)
  

 

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

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA:  

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

              miał .................. ton2)
  

 

UIWAGA : (na rok 2023 do 1,5 t lub maksymalnie do 3 t, w przypadku gdy wnioskodawca nie wnioskował o 1,5 

tony w 2022 roku) 

 

W roku 2022 po cenie preferencyjnej od Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim zakupiłem/łam 

węgiel w ilości ………… t. 

                                                      
 



  

   4.  INFORMACJA,  CZY   WNIOSKODAWCA  DOKONAŁ  JUŻ   

ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM  ILOŚCI PALIWA STAŁEGO 

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO  

 Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 

2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. 3) – NIE DOTYCZY WĘGLA 

ZAKUPIONEGO OD GMINY DOBRZEŃ WIELKI W 2022 ROKU. 

 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)  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

  

  

…………………………  

(miejscowość)  

…………………………  

(data: dd / mm / rrrr)  

…………………………  

(podpis wnioskodawcy)  

  
 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Ustalanie prawa i zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki e-mail ug@dobrzenwielki.pl 
2. Inspektorem ochrony danych jest Marcin Tynda, tel.: 504-112-162, e-mail: iod@efigo.pl 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu ustalenia prawa i zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych: 
a) zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, gdy ma to zastosowanie, 
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa 

ustawa 
z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz inne przepisy prawa, 
do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania. 

4. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: banki, operatorzy pocztowi oraz podmioty przetwarzające, które, 
z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego, przetwarzają dane osobowe. 

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez czas wymagany 
dla właściwej kategorii archiwalnej, ustalonej zgodnie ze sposobem klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie jednolitych 
rzeczowych wykazów akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te urzędy i związki, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przez okres 5 lat. 

6. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, 
gdy - i w zakresie, w jakim - jest to dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa i możliwe dla administratora. 

7. W stosunku do przetwarzania, którego podstawą prawną jest zgoda, mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

8. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie Państwa danych osobowych: 
a) jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 
b) nie jest wymogiem umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. 

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. 
Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne 

Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu 

przetwarzania. 
Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg 

realizacji ww. celu przetwarzania, ale nie warunkuje jego wykonania. 

10. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
11. Państwa dane osobowe nie są profilowane. 


