
 

 

 

 

Gmina Krościenko Wyżne 
 

 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 
WÓJT GMINY KROŚCIENKO WYŻNE  

 UL. POŁUDNIOWA 9 

38-422 KROŚCIENKO WYŻNE 

Należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

1. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 

1) Imię (imiona) 

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

2) Nazwisko 
………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE,    
NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY: 

 

1) Miejscowość i kod pocztowy 

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

2) Ulica 3) nr domu 

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

4) nr telefonu 

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

 

5) adres poczty elektronicznej 

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

 

 



 

 

 

3. WNIOSKOWANE ZAPOTRZEBOWANIE I RODZAJ PALIWA STAŁEGO                              W 

RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO W OKRESIE – MAKSYMALNIE 1,5 

TONY NA KAŻDY OKRES: 
 

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

węgiel 

 

LUB 
 

(orzech) ……………………………..kg             ............................................... kg 

 

 

groszek* 

(5 – 25 mm) ……………………………..kg               .............................................. kg 

 

 w przypadku zaznaczenia chęci zakupu paliwa stałego (groszek) w postaci frakcji 
drobnej (5 – 25 mm), będzie istniała możliwość jego zakupu TYLKO w sytuacji, gdy 
asortyment ten będzie dostępny 

 

 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU       

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO 

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO: 
 

     Tak – dokonałem/-am zakupu preferencyjnego w ilości …… kg 

     Nie – nie dokonałem/-am zakupu preferencyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że nie nabyłem/-am ani żadna osoba wchodząca w skład mojego gospodarstwa 
domowego, na rzecz     którego jest dokonywany zakup preferencyjny, 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 
ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych: 

 

     1500 kg węgla kamiennego – w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do    
  dnia 31 grudnia 2022 r. 

 
1500 kg węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1500 kg od dnia 1 stycznia 

2023 r. – w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

Wypełnia osoba, dla której gospodarstwa domowego nie został złożony  

wniosek o wypłatę dodatku węglowego: 

 
Głównym źródłem ogrzewania mojego gospodarstwa domowego jest: 

 
 kocioł na paliwo stałe, 

 kominek, 

 koza, 

 ogrzewacz powietrza, 

 trzon kuchenny, 

 piecokuchnia, 

 kuchnia węglowa, 

 piec kaflowy na paliwo stałe 

- zasilana/y węglem kamiennym lub paliwami węglopochodnymi. 

JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA. 

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

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy) 

 

Pola wyboru należy zaznaczyć  



 

 

UWAGA: 

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego należy złożyć pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy 
Krościenko Wyżne w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344). W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym



 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), zwanym 

dalej RODO informuje się, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko 

Wyżne  z siedzibą w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko 
Wyżne. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne: 
telefon 134315190, e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl, kontakt osobisty w godzinach 
pracy      Urzędu Gminy. 

3. Dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze tj. ustalenia uprawnień do zakupu preferencyjnego paliwa stałego 
na podstawie przepisu art. 6 ust. 1  lit. c RODO w związku z przepisami ustawy  
z dnia 27 października 2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) oraz na podstawie  
art. 6 ust. 1  lit. e RODO  w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania tego zadania. 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródło pochodzenia danych 
osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty 
elektronicznej - uzyskane od osoby, której dane dotyczą. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie organom 
upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami 
prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem 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, o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu 
przechowywania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a ich niepodanie 
uniemożliwi ustalenie uprawnień do zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo 
zautomatyzowany, jednak w ramach przetwarzania danych nie będą 
wykorzystywane metody polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowanie. 

 

Zapoznałam/em się z powyższą klauzulą. 

 
…………………………………. ………………………………….. 

      (miejscowość i data)             (podpis wnioskodawcy) 

 

mailto:odo@kroscienkowyzne.pl,

