
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 

 

WÓJT GMINY LICHNOWY 

UL. TCZEWSKA 6 

82-224 LICHNOWY 

DANE WNIOSKODAWCY 

01.  Imię  

 

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

02. Nazwisko 

 

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

ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

01.  Gmina        ………………………………………………………………………….. 

 

02. Miejscowość   i kod pocztowy  …………………………………………………………….. 

 

03. Ulica         ……………………………………………………………………….. 

 

04. Nr domu  …………………..  

 

05. Nr mieszkania ……………………. 

 

06. Nr telefonu   …………………………….. lub adres poczty elektronicznej……………………………… 

 

ILOŚĆ PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH 

ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

 

Ilość ton do dnia 31 grudnia 2022 r.      Ilość ton od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

WĘGIEL ORZECH ……….. TON    WĘGIEL ORZECH ……….. TON 

 

 

EKOGROSZEK ……………. TON    EKOGROSZEK ……………. TON 

 

    NIE DOKONAŁEM ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO  

Ja niżej podpisany oświadczam, że ja  i ani żaden członek mojego 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 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na 

podstawie art. 8 ust. 2.  

 

    DOKONAŁEM ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO W ILOŚCI ………… TON 

Ja niżej podpisany 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 2000,00 zł brutto za tonę. 
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Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

………………………      ………………………… 

                (data)                         (podpis wnioskodawcy) 

 

POUCZENIE 

 

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. 

 

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie obowiązku prawnego 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 informuje się, 

że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Lichnowy reprezentowana przez Wójta Gminy 

Lichnowy z siedzibą w Lichnowach przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowym mogą Państwo kontaktować się 

korespondencyjnie z Inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: 

pukaczewski@hotmail.com lub listownie na adres administratora. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego przez Państwa wniosku o zakup 

preferencyjny, a podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 27 października 2022 r. o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Przesłanka legalizująca 

przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z obowiązku prawnego nałożonego na 

Administratora, co spełnia wymagania art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów ustawy wskazanej w pkt. 3. 

5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem 

możliwości rozpatrzenia wniosku. 

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty legitymujące się prawnie uzasadnionym 

interesem, uprawnieni pracownicy administratora, a także na podstawie zawartych umów powierzenia 

przetwarzania danych podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz administratora. 

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa 

w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do 

tej ustawy. 

9. Posiadają Państwo, na zasadach art. 15- 21 RODO, prawo do: żądania od administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia 

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. W sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 

posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. 

11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 


