
   
 

   
 

 

Wójt Gminy Wąsosz  

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI 

1. IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY 

Imię (imiona)     Nazwisko 

 

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

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

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

Gmina 

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

Kod pocztowy   

  –    

 

Miejscowość  

 

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

Ulica         Nr domu 

 

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

Nr telefonu                       Adres poczty elektronicznej 

 

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

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO (nie więcej niż 1500 kg): 

 

….………………. Rodzaj paliwa …………………………………………………………………………….. 

 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO: 

 

     TAK   Ilość ton: …………..      NIE      

 

------------------------------       -----------------------------------          -------------------------------------------------- 

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

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: ja jako wnioskodawca ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy 

paliwa stałego na sezon grzewczy 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 przez gospodarstwa domowe. 

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

 

         …………………………………………………….. 

                     (data i podpis składającego oświadczenie) 

  



   
 

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz  

19-2222 Wąsosz, NIP 719-15-07-942, Regon 450669772; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Wąsosz jest Pani Alicja Arasimowicz, 

kontakt: arasimowicz.alicja@gmail.com tel. 795 668 747 
3) Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wymogów prawa.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej.  

5) Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa.  

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do 

przetwarzania tych danych).  

7) Pani/Pana dane pozyskiwane są: od osoby, której dane dotyczą/z innych źródeł.  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.  

 

 

   

 

            Podpis wnioskodawcy:………………………………………………… 


