
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
na podstawie art.10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) 

 

 
 

UWAGA ! 

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- zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 
 

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO: 
 

WÓJT GMINY DOPIEWO 
 

 

CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

Imię: 

 
Nazwisko: 

 

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

dokonywany zakup preferencyjny: 

Kod pocztowy: 

 

Miejscowość: 

 

Ulica: 

 

Nr domu: 

 

Nr mieszkania: 

 

Numer telefonu: 

 

Adres poczty elektronicznej: 

 

 

Preferowany sposób dalszego kontaktu w sprawie procedowania wniosku*: 
 

                               □  SMS                               □  E-mail                                 □  Telefon 
 

Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje Wnioskodawca w ramach zakupu 

preferencyjnego:* 

Rodzaj wnioskowanego  

paliwa do zakupu*: 

Ilość wnioskowanego paliwa w tonach 

w terminie do 31.12.2022 r. 

(maksymalnie 1,5 tony) 

w terminie po 01.01.2023 r. 

(maksymalnie 1,5 tony) 

□  WĘGIEL ORZECH   

□  MIAŁ   

□  GROSZEK   

* zaznaczyć właściwe 

 

Oświadczam, że:* 

□ nie dokonałam/em wcześniej zakupu preferencyjnego paliwa stałego od Gminy Dopiewo. 

□ dokonałam/em już zakupu preferencyjnego paliwa stałego od Gminy Dopiewo w ilości 

………….. ton. 
 

* - proszę zaznaczyć X właściwą odpowiedź 

 



 

Oświadczam, że ani 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 w ilości co 

najmniej 3 tony.  
 

Dodatkowa informacja: 

□  złożyłam/em zapotrzebowanie na węgiel, w ramach wstępnego rozeznania Gminy Dopiewo, 

w terminie do dnia 04.11.2022 r. 

□ złożyłam/em zapotrzebowanie na węgiel po dniu 04.11.2022 r. lub nie składałam/em 

wcześniej zapotrzebowania na węgiel.  
 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

………………..…..……………                                            …………………………………… 
         (miejscowość, data)                                                                                         (podpis Wnioskodawcy) 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego 

dalej RODO niniejszym informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dopiewo, reprezentowana przez Wójta Gminy 

Dopiewo, 62-070 Dopiewo, ul. Leśna 1c, NIP: 7773133416 (dalej: Administrator).  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Administratora jest możliwy za pomocą adresu email: 

iod@dopiewo.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rozeznania wśród mieszkańców w temacie 

zapotrzebowania na węgiel.  

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie świadomie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług internetowych oraz mogą być podmioty 

świadczące dla Administratora usługi prawne oraz inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się 

interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.  

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

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, 

stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym za zgodą osoby, której dane dotyczą, na 

przetwarzanie danych jej dotyczących. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich 

przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego powyżej celu. 

 12. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w systemie, w którym zastosowano środki techniczne i 

organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa. 

mailto:iod@dopiewo.pl

