
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

 

Organ do którego składany jest wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa 

domowego: 

Wójt Gminy Czernikowo 

ul. Słowackiego 12 

87-640 Czernikowo 

 

Dane dotyczące wnioskodawcy: 

 

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 

 

01. Imię (imiona) 
 

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

02. Nazwisko 

 

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

03. Numer PESEL 

 

           

 

04. Numer telefonu 05. Adres poczty elektronicznej 

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

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

dokonywany jest zakup preferencyjny.  

01. Miejscowość i kod pocztowy 

 

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

02. Ulica (jeśli dotyczy) 

 

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

03. Numer domu 04. Numer mieszkania 

 

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

 



3. Deklaruję zakup paliwa stałego wykorzystywanego do ogrzewania nieruchomości: 

 

01. Groszek 

 

02. Orzech 

 

4. Deklarowana ilość zakupu paliwa stałego do dnia 30.04.2023 r. wyrażona  

w tonach …………………   

 

5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego? 

 
  

 Tak – dokonałem zakupu preferencyjnego w ilości ……. 

 

 Nie 

 

6. Oświadczam, że wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz 

którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon 

grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w 

ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 

2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

 

7. 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.  

 

 

 

 

……………..............………………………….. 
   (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

ogólna 

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 – 

ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej RODO), informuję, iż: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych jest Wójt Gminy Czernikowo, adres kontaktowy: ul. Słowackiego 12, 87-640 

Czernikowo. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: info@czernikowo.pl lub za-

dzwoń pod numer tel. 54/287-50-01. 
 
Inspektor ochrony danych 

Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość 

pod e-mail: iodo@czernikowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
 
Cel i podstawa przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na admini-

stratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 października 

2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe tj. rozpatrzenia wniosku 

o preferencyjny zakup węgla oraz wydania zaświadczenia. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 

zgody. 
 
Podanie danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa na podstawie, których  roz-

patrywane są sprawy przez organy administracji publicznej. Niepodanie danych wymaganych ustawowo 

uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana wniosku. Podanie danych może być wymagane w celu zawarcia 

umowy, ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych od-

bywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

ma charakter dobrowolny, a zgoda może być cofnięta w każdym czasie. 
 
Odbiorcy danych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów 

prawa, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: 

podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże prze-

kazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana 

praw. 
 
Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu w tym również przez 

okres przewidziany do przechowywania, tj. okres 5 lat. 
 
Prawa 

Za wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych 

oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż doszło do naruszenia w przetwarzaniu danych osobowych niezgodnym z prawem. 
 
Zautomatyzowane przetwarzanie 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynaro-

dowych. 

mailto:info@czernikowo.pl

