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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

 

 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru         należy zaznaczać V lub X. 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO: 

WÓJT GMINY KRUSZYNA 

UL. ANDRZEJA KMICICA 5, 42-282 KRUSZYNA 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

01. Imię 

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

02. Nazwisko 

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

 

 

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

DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

01. Gmina: KRUSZYNA 

02. Kod pocztowy: 42-282  

03. Miejscowość 

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

04. Ulica 

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

05. Nr domu             

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

06. Nr mieszkania 

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

07. Nr telefonu1) 

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

08. Adres poczty elektronicznej1) 

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

1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa 

stałego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 
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3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA: 

 

orzech ................................. ton2)  

 

groszek ............................... ton2) 

 

ekogroszek ......................... ton2) 

 

miał ....................................... ton2) 

 

 
2) Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu w 2022 roku po 

preferencyjnej cenie to 1,5 tony! 

 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ 

Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 

PREFRENCYJNEGO 

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. 3) 

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 zł brutto za tonę w ilości ........................................ (ilość 

podajemy w tonach). 3) 

 
3) Należy wybrać właściwe 

 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

 

• Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

• Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (podpis 

wnioskodawcy) 
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu zakupu prewencyjnego węgla 

dla mieszkańców Gminy Kruszyna 

W związku z realizacją wymogów 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) – (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) „RODO”, administrator informuje o  zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach związanych z  przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. 

I. Administrator 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kruszyna reprezentujący gminę̨ Kruszyna z siedzibą 

w Kruszynie 42-282 Kruszyna ul. Andrzeja Kmicica 5. 

II. Inspektor ochrony danych 

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować: 

-  pocztą elektroniczną na adres e-mail: inspektorod@kruszyna.pl 

-  pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora. 

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe wraz z danymi osobowymi zawartymi w złożonym przez Panią/Pana wniosku będą 

przetwarzane w celu umożliwienia zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Podstawą 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. lit c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze wynikającego z art. 9 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  

IV. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a w szczególności 

podmioty, które w imieniu administratora będą̨ zajmowały się̨ sprzedażą̨. Dane mogą̨ zostać́ również̇ udostępnione 

podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania 

w szczególności podmioty wspierające Administratora w  wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, 

w tym zapewniających asystę i  wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie Gminy systemów informatycznych. 

V. Okres przechowywania danych osobowych 

1.Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub 

w okresie wskazanym przepisami prawa. 

2.Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu 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 lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, 

którym podlega Administrator Danych. 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą 

1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii. 

2. Do sprostowania (poprawiania) swoich danych. 

3. Do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych. 

4. Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora 

– przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy  w stanie wykazać, że są one nam 

niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, 

5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 

VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zakupu 

preferencyjnego paliwa stałego. 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu. 

mailto:inspektorod@kruszyna.pl

