
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI  

  

Pola wyboru należy zaznaczyć   

  

1. Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa 

stałego dla gospodarstwa domowego.   

WÓJT GMINY STARY LUBOTYŃ  

STARY LUBOTYŃ 42 

07-303 STARY LUBOTYŃ 

2. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego:  

01. Imię (imiona)  

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

02. Nazwisko  

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

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

dokonywany zakup preferencyjny:  

01. Gmina/dzielnica  

Stary Lubotyń 

02. Kod pocztowy i miejscowość 

……………………………………………………………………………………………… 

03. Ulica                                    04. nr domu                                         05. nr mieszkania  

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

06. Nr telefonu                                                                 07. Nr poczty elektronicznej        

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

4. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego w okresie – maksymalnie 1,5 tony na każdy okres:  

                      

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

01. Gruby  

  

02. Groszek  

  

03. Miał  

  

 

 

 

X  



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

paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu  preferencyjnego 

 Tak (ile)..……… 

 Nie 

 

6. Oświadczam, że ja 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: 

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

 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023 r. w przypadku gdy 

wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.  
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.  

  

Stary Lubotyń ……………….                                                     …………………………………..  

     (miejscowość i data)                                                                      (podpis wnioskodawcy)  

  

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych  
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójtem Gminy Stary Lubotyń, z którym można się 

skontaktować poprzez adres email: wojt@lubotyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod  adresem email: iod@lubotyn.pl, tel. 29 644 

64 22. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) RODO, w celu udziału realizacji zadań 

określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236 ze zm.).  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

6. Przysługuje Pani/Panu: 

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

- prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

- prawo do przenoszenia danych,  

- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani oraz Państwa dzieci danych osobowych 

narusza przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

8. Pana/Pani dane nie zostaną przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

profilowaniu. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

  

   Stary Lubotyń……………….                                                     …………………………………..  

     (miejscowość i data)                                                                   (podpis wnioskodawcy)  

mailto:iod@lubotyn.pl


                                                                                                                                                                                                        


