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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

 

ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK: 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin 
Plac Józefa Piłsudskiego 3 

09-300 Żuromin 
1. Dane wnioskodawcy. 

01.Imię 

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

02.Nazwisko 

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

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

dokonywany zakup preferencyjny. 

01.Gmina: Żuromin 

02. Kod pocztowy: 09-300 

03. Miejscowość: ……………………………………………………………………………… 

04.Ulica …………………………………………………………………………………………. 

05. Nr domu  …………………………..               06. Nr mieszkania……………… 

06.Nr telefonu¹ ………………………… 07. Adres poczty elektronicznej¹ …………………………………. 

¹ Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

3. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje wnioskodawca do 

(31.12.2022 r.) 

 orzech …………………ton² 

 groszek ………………..ton² 

 ekogroszek ……………ton² 

 miał …………………….ton² 

 

4. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje wnioskodawca do (od dnia 

01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.) 

 orzech …………………ton² 

 groszek ………………..ton² 

 ekogroszek ……………ton² 

 miał …………………….ton² 

² Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony. 
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5. Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem 

ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego. 

 

Informuję, że:  

 nie dokonałem zakupu preferencyjnego 

 dokonałem zakupu preferencyjnego w ilości …………………..ton. 

6. Oświadczam, że: 

a) w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r., 

 

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

zakup preferencyjny, nie nabyliśmy / tak nabyliśmy* paliwa stałego na sezon grzewczy 

przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co 

najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.(ustawy 

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

domowych): 

w przypadku zakupu podać ilość ………………………..ton 

 

b) łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

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

zakup preferencyjny, nie nabyliśmy / tak nabyliśmy* paliwa stałego na sezon grzewczy 

przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co 

najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.(ustawy 

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

domowych): 

w przypadku zakupu podać ilość ………………………..ton 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

* niepotrzebne skreślić 

 

                                                            Żuromin,  
……………………………………………. 

(Miejscowość, data i podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuję, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin  
      z  siedzibą władz: plac Józefa Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin. 

 

2. Dane kontaktowe: E-mail Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie: ugimz@zuromin.info   
i Nr telefonu : 23 657-25-58. 

 
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kiodo.pl lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora. 
 
4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przyjmowanie, weryfikowanie, 
rozpatrywanie, wniosków, wydawanie zaświadczeń oraz udzielenie pomocy w zakresie zakupu 
i sprzedaży paliw z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wraz z  uwzględnieniem  
zapotrzebowania ilości paliwa stałego – na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy z dnia                         27 
października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz 
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny) oraz e RODO (zadanie realizowane 
w interesie publicznym). 
 
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych. 
 
6. Decyzje dotyczące Państwa danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,   
w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
 
7. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 
dane osobowe w imieniu Administratora oraz podmioty upoważnione do tego na podstawie 
obowiązujących przepisów. 
 
8. Na zasadach określonych w RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 

 dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadku przewidzianym – 
prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Państwa danych; 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 
odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe – stanowi wymóg ustawowy i wynika wprost z 
przepisów prawa. Brak podania danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Państwa wniosku 
oraz załatwienia Państwa sprawy. 

 
10. Co do zasady, nie przekazujemy danych do państw trzecich. 
 

 

 
 

 

………………………………………..…………… 
(podpis) 

 


