
 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO (DO 31 GRUDNIA 2022 R.)1
 

UWAGA! 
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się 

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 

zm. poz. 1726). 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .     

BURMISTRZ CZCHOWA 

RYNEK 12, 32-860 CZCHÓW 

CZĘŚĆ I  

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „Wnioskodawcą”. 
DANE WNIOSKODAWCY 

 Imię i nazwisko 

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

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

DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY 

1. Gmina  CZCHÓW 

2. Kod pocztowy  3. Miejscowość     4. Nr domu 5. Nr mieszk. 

 

……………………… ………………………..…………………………….………   ………………  …………………… 
5. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej2 

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

2. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje Wnioskodawca w ramach 

zakupu preferencyjnego (w tonach) 

UWAGA! Maksymalna ilość to 1,5 tony do dnia 31.12.2022 r. 
 

 groszek - ilość do 31.12.2022 r. - ……………… t 

 orzech - ilość do 31.12.2022 r. - ……………… t 

 

3. Informacja, czy Wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 

Jeśli TAK, należy podać ilość w tonach. 

 TAK, w ilości ……………… t 

 NIE 

                                                 
1 Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych (Dz. U. poz. 2236)  
2 Należy podać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail) 



 

 

4. Informacja dodatkowa – preferowana lokalizacja odbioru węgla (należy wybrać jedną 

lokalizację) 

 CZCHÓW   JURKÓW   TWORKOWA 

 

CZĘŚĆ II 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że:  

 wszystkie dane podane we wniosku są zgodne z prawdą,  

 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 2 000,00 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej jak określona 
w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. 
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, to jest 1,5 tony w 2022 r. 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

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

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 – 

dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Czchów, reprezentowana przez Burmistrza Czchowa, 

z siedzibą w Czchowie, 32-860, Rynek 12, tel. 146 621 710, gmina@czchow.pl. 

2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: tel. 146 621 735, e-mail: iod@czchow.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z ustawą z dnia 

20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującej u Administratora instrukcji 

kancelaryjnej, tj. stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia 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. 

5. Odbiorcami danych mogą być inne podmioty, jeżeli wynika to z przepisów prawa, a także podmioty, które 

przetwarzają dane na zalecenie Administratora na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych 

osobowych (np. świadczące usługi prawne, informatyczne, niszczenia dokumentów). W szczególności 

odbiorcami danych będą podmioty – składy węgla, z którymi Administrator podpisze umowy w sprawie 

dystrybucji węgla na terenie gminy Czchów. 

6. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu oraz nie 

będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 

dla gospodarstwa domowego. 

8. Uprawnienia Wnioskodawcy: 

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych, jednak część tych praw może być ograniczona przez obowiązujące przepisy, 

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  


