
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

UWAGA!

Informacje  przedstawione  we  wniosku  o  zakup  preferencyjny  paliwa  stałego  dla
gospodarstw domowych składa się pod rygorem odpowiedzialności  karnej  za składanie
fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego.

 
Należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI każdy punkt wniosku.

Pola wyboru należy zaznaczyć  X
 

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

BURMISTRZ  MIASTA  ORZESZE

2. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

3. Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego             
jest dokonywany zakup preferencyjny paliwa stałego: 

1. Miejscowość i kod pocztowy 

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

2. Ulica 03. Nr domu 04. Nr mieszkania

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

05. Nr telefonu 06. Adres poczty elektronicznej

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

4. Wnioskowane  zapotrzebowanie  i  rodzaj  paliwa  stałego  w  ramach  zakupu
preferencyjnego w okresie – maksymalnie 1,5 tony na każdy okres ( prosimy
wybrać tylko jeden asortyment ): 

ilość ton do dnia 

31 grudnia 2022 r.

ilość ton od dnia 

1 stycznia 2023 r.

1. Groszek 

2. Ekogroszek

3.  Orzech/kostka  



5. Czy  wnioskodawca  dokonał  już  zakupu  preferencyjnego  paliwa  stałego  ?
Jeśli tak proszę podać ilość. 

Tak, w ilości……………………ton

Nie

6. Oświadczenie wnioskodawcy:

Oświadczam, że 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:

1,5  tony  -  w  przypadku,  gdy  wniosek  dotyczy  zakupu  do  dnia  31  grudnia  2022  r.

3,0 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu również od dnia 1 stycznia  2023 r.

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………… …………………………        ……………………….…
(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr)           (czytelny podpis wnioskodawcy)

*Szczegółowe informacje w zakresie dotyczące dystrybucji węgla na stronie www.orzesze.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Stosując się do 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) informujemy, iż przysługują 
Pani/Panu niżej określone prawa.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.     
informuję, iż:

1. Administratorem przekazanych danych  osobowych jest  Burmistrz  Miasta  Orzesze  ul.  Św.  Wawrzyńca  21,
43 - 180 Orzesze tel. 32 3248800; um@orzesze.pl 

2.  Powołany  został  Inspektor  Ochrony  Danych,  z  którym  można  się  skontaktować  telefonując  pod  numer
32 3248800 w godzinach pracy UM; iod@orzesze.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożonym wnioskiem o zakup preferencyjny paliwa
stałego dla gospodarstwa domowego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym  paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz na  podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO; 

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych
na podstawie przepisów prawa i podmioty upoważnione na podstawie stosownych umów; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia umowy oraz na podstawie określonych

przepisów prawa, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli prze-
twarzanie odbywa się na podstawie zgody) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona-
no na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych. 
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy/przyznania

świadczeń. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie. 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną wynikającą z przepisów RODO.

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

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

(miejscowość, data)                             (podpis wnioskodawcy)
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