
UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

Pola wyboru należy zaznacza znakiem  lub  

 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO SKLADANY DO: 

 

WÓJT GMINY SŁOPNICE 

34-615 SŁOPNICE 911 
 

 

1. IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

Kod pocztowy miejscowość i numer domu: ____________________________________________ 

Numer telefonu1) __________________________________________________________________ 

Adres poczty elektronicznej1) ________________________________________________________ 

1)Należy podać numer telefonu albo adres poczty elektronicznej 

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA: 

  kostka _______________ ton2) 

 orzech _______________ ton2) 

  groszek ______________ ton2) 

  ekogroszek___________ ton2) 

2)Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu to 1,5 tony! 

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 nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 

2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę3).  



 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 w okresie 

do 31 grudnia 2022 r., po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości: 

 

......................................... (ilość podajemy w tonach)3).  

 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 w okresie 

od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r., po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości: 

 

......................................... (ilość podajemy w tonach)3).  

 

3)Należy wybrać właściwe 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

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

 

 

 

……………………………… 

podpis wnioskodawcy 

 

 
 
 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, 
numer 2016/679 (RODO) 

w związku z wnioskiem o preferencyjny zakup paliwa stałego informuje się że 
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Słopnice oraz Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Słopnicach, 34-615, Słopnice 911. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@slopnice.pl. Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, 

adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, przetwarzane będą w celu realizacji zakupu paliw stałych 

po cenie preferencyjnej a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO) w związku z art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o 

preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U poz. 2236). Podanie tych danych 

nie jest obowiązkowe ale jest warunkiem preferencyjnego zakupu paliwa stałego w celu wywiązania się 

Administratora z obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa 

członkowskiego, któremu podlega Administrator i z tego względu posiadają Państwo prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania z 

wyłączeniem przechowywania, ale nie mają Państwo prawa żądania usunięcia ani wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania tych danych, chyba, że są przetwarzane na podstawie zgody. Dane te będą 

przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego 

postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego a ponadto firmom serwisującym 

oprogramowanie oraz kancelariom prawnym w zakresie doradztwa i zastępstwa prawnego. Dane nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Będą one przechowywane przez okres 

wymagany przepisami wydanymi na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.). Mają Państwo prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  

 

 

mailto:iod@slopnice.pl

