
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 
 

Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). 

 

Wniosek wypełniać WIELKIMI LITERAMI 

Pola wyboru należy zaznaczać V lub X  

 

1. ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY  

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska. 

 
2. DANE WNIOSKODAWCY  

Imię i nazwisko: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE,  

NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY  

Kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nr telefonu lub adres poczty elektronicznej (podane dane zapewnią szybką i sprawną komunikację 

związaną z realizacją wniosku): 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ILOŚĆ PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA  

W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO (w tonach, zaznaczyć właściwe). 

Wnoszę o zakup paliwa stałego do końca 2022 r.(maksymalna ilość 1,5 t.) w sorcie:  

□ orzech ………. t  

□ groszek/ekogroszek (5-25 mm) .….….. t  

 
5. INFORMACJA, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem 

ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego (zaznaczyć właściwe). 

□ Oświadczam, że ani ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz 

którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył 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 z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych tj. 

w ilości co najmniej 1,5 t. 

□ 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 podać w tonach). 
 



 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

---------------------------                     ------------------------                    ------------------------------------------ 

      (miejscowość)                                     (data)                                             (podpis wnioskodawcy)  

 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych dot. zakupu preferencyjnego paliwa stałego  

dla gospodarstw domowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

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) zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO” informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska z siedzibą 

przy ulicy Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska. Kontakt e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl lub 

tel. 324191417. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem e-mail: iod@drmendyk.pl  

3. Państwa dane będą przetwarzane celem zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i e 

Rozporządzenia RODO w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

5. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa, tj. 

skład węgla z którym Gmina Kuźnia Raciborska podpisze umowę. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia celu. Następnie będą 

przetwarzanie do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania 

przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora danych.  

7. Przysługują Państwu prawa: dostępu do swoich danych, sprostowania w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu przetwarzania w 

przypadkach określonych w Rozporządzeniu RODO, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).  

8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane oraz nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem niezbędnym rozpatrzenia wniosku. 

 

 


