
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO. 

 

 

Burmistrz Gostynia 

Rynek 2 

63-800 Gostyń 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Adres, pod którym prowadzone jest 

gospodarstwo domowe, na rzecz którego 

dokonywany jest zakup preferencyjny węgla 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

e-mail  

 

2. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA
1
: 

― do 31 grudnia 2022 r  …………………………………………….. 

― po 1 stycznia 2023 r.  …………………………………………….. 

 

3. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO 

W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

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 tonę.
*
 

 

  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).
*
 

* 
Należy wybrać właściwe 

4. OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                          (podpis wnioskodawcy/ów)             _ 

                                                           
1
 Ilość paliwa stałego nie wyższa niż określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych. 



Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Gostyń w imieniu, której działa Burmistrz 

Gostynia, z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym 

można kontaktować się e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 655752113. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

w celu wypełnienia obowiązku prawnego w związku z ubieganiem się o zakup preferencyjny 

paliwa stałego na podstawie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe. 

3. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także będą 

przekazane podmiotowi z którym zostanie zawarta umowa na dystrybucję paliwa stałego. Dane 

osobowe mogą być przekazane innym podmiotom działającym na zlecenie dostarczającym 

oprogramowanie komputerowe, świadczącym usługi serwisowe, prawne, bankowe i inne na 

podstawie umów powierzenia przetwarzania danych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu mogą być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami określonymi przez ustawy. 

5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, 

prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

oraz prawo wniesienia skargi. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest 

niezbędne do realizacji programu. 

6. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 


