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 WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH  

 
UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny  węgla  składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  dla gospodarstw domowych 

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

 
 

Instrukcja wypełnienia wniosku : 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 
2. Pola wyboru należy zaznaczyć  X 

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

WÓJT GMINY KIJE  
UL. SZKOLNA 19, 28-404 KIJE 

 
 

CZĘŚĆ I  

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY :  
1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 

DANE WNIOSKODAWCY  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
01. Imię (imiona) 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
02. Nazwisko 

 

           

 
03. Numer PESEL 
 

 
ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
01. Gmina 

…………… - …………………… 
02. Kod pocztowy 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
03. Miejscowość  
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
05. Nr domu            06. Nr mieszkania          07. Nr telefonu           08. Adres poczty elektronicznej 1) 

 
1) Dane nieobowiązkowe 
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2. ADRES NIERUCHOMOŚCI, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA 
RZECZ KTÓREGO DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY 
 

 Adres nieruchomości, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe jest taki sam 
jak adres miejsca zamieszkania 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
01. Gmina/ dzielnica 

…………… - …………………… 
02. Kod pocztowy 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
03. Miejscowość 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
04. Ulica 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
05. Nr domu 

 
 
3. W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W TERMINIE OD 01 I 2023r. DO 30 IV 2023r WNIOSKUJĘ 
O ZAKUP PALIWA STAŁEGO : 

 ORZECH ………………………….. ton 2) 
 GROSZEK …………………………. ton 2) 

 
2)Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 
3,0 tony – jeżeli w poprzednim okresie nie dokonano zakupu! 

 
4. INFORMACJA O ZAKUPIE PALIWA STAŁEGO 3) 

  

 dokonałem/am zakupu paliwa stałego w ilości ……………….. ton  

 nie dokonałem/am zakupu paliwa stałego  

 

3) paliwo stałe – tj. ekogroszek, groszek, orzech, miał, kostka zakupione za pośrednictwem Urzędu 
Gminy 

OŚWIADCZENIE  

 
 

- wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą, 

- oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy paliwa 
stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 
2000zł /brutto za tonę w ilości n=co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na 
podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 
dla gospodarstw domowych.  
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 
 
 
 

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

               miejscowość                                           data                                            podpis  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku 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 rozpo-
rządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:  

 Administratorem Państwa danych osobowych zdeponowanych w Urzędzie Gminy w Kijach jest 
Wójt Gminy Kije, ul. Szkolna 19/1, 28-404 Kije, adres e-mail: urzad@kije.pl, tel. 41 356 80 09. 
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczą-
cych sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się poprzez adres email: 
k.lechowska@kije.pl, tel. 41 356 80 09 w.28 

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków określonych 
w przepisach prawa w szczególności z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego dla gospodarstw domowych w zw. z art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 
2010 r. o ewidencji ludności. Dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia i weryfikacji wniosku o 
zakup preferencyjny paliwa stałego 
 Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych 
(merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Urzędu Gminy 
w Kijach w tym ustawy z dnia z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie nie-
których źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967), wykonywania zadań 
realizowanych w interesie publicznym oraz art.6 ust.1 lit. c RODO (UE 2016/679). W pozostałych przy-
padkach Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w celu i zakresie okre-
ślonym w jej treści. 
 Odbiorcami Państwa danych w konsekwencji ich przetwarzania mogą być organy władzy pu-
blicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy pu-
blicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne 
podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy w Kijach przetwarzają 
dane osobowe, dla których Administratorem jest Urząd Gminy w Kijach. 
 Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do 
realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Mini-
strów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, 
poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa. 
 Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania lub  usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prze-
noszenia danych. 
 Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne w sytuacji, gdy przetwarzanie da-
nych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub obowiązkowe, w sytua-
cji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między strona-
mi umowa. Przy czym, niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie rea-
lizacji usługi. 
 Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzyna-
rodowej oraz nie będą poddawane profilowaniu. 
 W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje 
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Zapoznałem/am się z klauzulą  informacyjną. 

………………………………………………. 

(data i podpis)               


