
WNIOSEK O ZAKUP PRFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

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 

 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

 

 

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

dokonywany zakup preferencyjny: 

MIEJSCOWOŚĆ 

………………………. 

ULICA 

………………………………. 

NR DOMU 

……………… 

NR LOKALU 

……………… 

GMINA 

…………………….. 

NUMER TELEFONU 

…………………………… 

ADRES E-MAIL 

………………………………………….. 

 

3. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup 

której występuje wnioskodawca w ramach 

zakupu preferencyjnego w kilogramach 

(do 31-12-2022 do 1500kg, po 01-01-2023 

do 1500kg): 

 

 do 31-12-2022:  

  

……………….. 

 

od 01-01-2023: 

 

……………….. 

 

4. Oświadczenie czy wnioskodawca, lub członek gospodarstwa domowego dokonał już 

zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego 

zakupu preferencyjnego: 

 (wpisać TAK lub NIE):  ……………….… Jeśli tak podać ilość ………..……..……..KG 

5. Oświadczenie o zakupach opału po cenie niższej niż 2.000,00 zł (właściwe zakreślić) 

      Oświadczam, że ani ja lub 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 w ilości co najmniej takiej jak 

określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2: 

a)     pkt 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r., 

b)     pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 

  Oświadczam, że ja lub członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny nabyliśmy paliwa stałe na sezon grzewczy przypadający na 

lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości ………….………kg 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

   …………………….….            -     -               ………………………… 

       MIEJSCOWOŚĆ                          DATA                              PODPIS 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
OSOBY WNIOSKUJĄCE O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 

 

Administrator Danych Osobowych 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Grodzisku 
Mazowieckim (05-825), przy ul. Kościuszki 32a. Można się z nami skontaktować: 

• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres, 

• telefonicznie, pod nr. telefonu: tel. 221202906 

• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: ops@grodzisk.pl. 

Inspektor Ochrony Danych 
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować: 

• listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres, 

• mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@rprotection.com.pl. 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

• realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego w zakresie 
udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO – zgoda osoby na 
przetwarzanie danych kontaktowych: nr telefonu i/lub adresu email, 

• realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy 
z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r 
Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach - archiwizacja dokumentów. 

Odbiorcy danych 
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: organy właściwe dla sprawy, Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze – w przypadku odwołania od decyzji, dostawcy usług pocztowych, kancelaria prawna w przypadku 
wystąpienia roszczeń oraz podmioty współpracujące z nami: 

• Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim 

• hostingowych – Nazwa.pl, 

• HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI Adam Bartnicki, 

• wsparcia oprogramowania - Top-Team TT Sp., z o.o., Vulcan Sp. z o.o.,  
 

Okres retencji danych 
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów 
przetwarzania, z zastrzeżeniem że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo 
przedłużony o okres przewidziany przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

Przysługujące prawa 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

• prawo dostępu do treści swoich danych, 

• prawo do sprostowania danych,  

• prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej, 

• prawo ograniczenia przetwarzania,  

• prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie danych kontaktowych. Cofnięcie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, 

• prawo wniesienia skargi do UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO. 

Dobrowolność podania danych 
Podanie przez Pana/Panią danych, poza danymi kontaktowymi jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.  

 

 

 

Data:…………….                                          Podpis:…………………. 

mailto:iod@rprotection.com.pl

