
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 

UWAGA! 

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 – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). 

Wniosek dotyczy tylko roku 2022, a maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego 

gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1,5 tony –  

do dnia 31 grudnia 2022 r.  

Skrócona instrukcja wypełniania: 

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI 

Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X.          

 

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

 

                                                                     WÓJT GMINY CELESTYNÓW 

                                                                                ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów 

 

1. DANE OSOBY FIZYCZNEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK, zwanej dalej „WNIOSKODAWCĄ” 

 
01. Imię (imiona) …………………………………………………….……………………………  

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

03. Numer PESEL 
 

           

 
04. Adres poczty elektronicznej * …………..……………………………………………. 

 
05. Numer telefonu * ………………………...………………….……………...………….…  

(* - OBOWIĄZKOWO należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu) 

 

2. ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO 

JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

01. 05-430 Celestynów 
 

02. Miejscowość ..………………………………………………………………………………..………... 
  
03. Ulica …………………………………………………………………………………….....………………….. 

 
04. Numer domu …….……………………………………. 05. Numer mieszkania……………..……… 



 
3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA  

W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 
 
       Wnioskuję o zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego do dnia 31 grudnia 2022 r.: 
 

rodzaj paliwa * ……………………………………………………………………..… 

w ilości ……………………………….…. kg (maksymalnie można wnioskować o 1,5 tony) 

      
4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ  

Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 
PREFERENCYJNEGO 

 
        Informuję że:  

       dokonałam/-em już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości …………….………. kg 

       nie dokonałam/-em zakupu preferencyjnego paliwa stałego  
 
5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  

 
Oświadczam, że ani ja jako Wnioskodawca ani żaden 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 ustawy z dnia 27 października 2022 r. 
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) tj.:  
1,5 tony - do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 
 

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

          (miejscowość)                      (data)                        (podpis 

Wnioskodawcy) 

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 
 
 
 
          …………………………                          …………………………                        ………………………… 

          (miejscowość)                      (data)                       (podpis 

Wnioskodawcy) 

 

 

* należy wpisać rodzaj węgla: ekogroszek lub węgiel kamienny gruby 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 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 (tekst w języku 
polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż: 
 

a) administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest  
Gmina Celestynów ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów  
reprezentowana przez Wójta Gminy Celestynów 
Dane kontaktowe: Urząd Gminy w Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430  
tel. 22 789 70 60, email: ug@celestynow.pl 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, email: inspektor@cbi24.pl 

 

b) Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji dystrybucji paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, w tym rozpatrzenia i weryfikacji wniosku 
o zakup preferencyjny, lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub 
Pana/Pani* zgody. 
 

c) podstawą przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez 
administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy:  
o ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), 
o ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559  

z późn. zm.), 
o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 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. Nr 14 poz. 67). 

 

d) Pana/Pani* dane osobowe zostaną przekazane do partnerów realizujących zadania na zasadach 
określonych w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego dla gospodarstw domowych, ponadto możemy przekazywać je i udostępniać wyłącznie 
podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, 
organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, 
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także 
przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom 
przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, 
pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy 
zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.  
 

e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja 
Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.  
 

f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących 
przepisów prawa a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 
 

g) przysługuje Panu/Pani* prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych 
osobowych Pana/Pani* dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 
 

h) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu 
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na 
miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.  
 

i) podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu 
rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile 
korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych 
korespondencja nie będzie procesowana. 
 

j) dane osobowe nie są profilowane. 

 

 
 

* niepotrzebne skreślić 
       ………………………………………………….. 

          data i podpis 

 


