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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

NA OKRES OD 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. 
 

 
Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru należy zaznaczać lub . 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO: 

 

BURMISTRZ SĘDZISZOWA, 

UL. DWORCOWA 20, 28-340 SĘDZISZÓW 

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

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

01. Imię 

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

02. Nazwisko 

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

 
 

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA 

RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

01. Gmina 

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

Kod pocztowy 

- 

 

02. Miejscowość 

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

03. Ulica 

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

04. Nr domu 05. Nr mieszkania 06. Nr telefonu1) 07. 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. CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PALIWA STAŁEGO NA SEZON 

GRZEWCZY 2022/2023 OD GMINY SĘDZISZÓW. JEŚLI TAK NALEŻY PODAĆ ILOŚĆ 

 

TAK ...........................  ton 

NIE 

4. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA: 
 

kostka .........................  ton2) 

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

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

 
2) Należy wybrać właściwe.  

Ogólna ilość paliwa zakupiona od Gminy w okresie do 31.12.2022 i od 01.01. do 30.04.2023 r. nie może przekroczyć 3 tony. 
 

 

5. INFORMACJA, CZY  WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ  ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM  ILOŚCI PALIWA STAŁEGO 

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO 

Oświadczam, że ani ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli 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 roku o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe. 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 jak określona w przepisach wydanych 

na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego przez gospodarstwo domowe ………………………… (ilość podajemy w tonach).3) 

 
3) Należy wybrać właściwe 

 

 

CZĘŚĆ II 
 

OŚWIADCZENIA 

 Oświadczam, że: 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny. 
 

 

 
………………………… ………………………… ………………………… 

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

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 „RODO” – Dz. Urz. UE L 119/1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie jest 

Burmistrz Sędziszowa, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Sędziszowie , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 

może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Centrum Zabezpieczenia Informacji – 

Sylwester Cieśla, ul. Wrzosowa 15 lok. 1, 25-211 Kielce, email: iod@czi24.pl, tel: 512 666 944. 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Sędziszowa – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 

podstawie: obowiązujących przepisów prawa / zawartych umów / wcześniej udzielonej zgody w zakresie 

i celu określonym w treści zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Sędziszów/ Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, 

realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Sędziszów 

w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być:  

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sędziszów przetwarzają dane 

osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Sędziszowa, 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w 

pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

e) prawo do przenoszenia danych 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej 

zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w 

Sędziszowie. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane, tj. dane 

osobowe konkretnej osoby nie będą analizowane w taki sposób, aby stworzyć dokładny opis jego preferencji 

i cech, jak to tylko możliwe.  

 


