
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .     

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY 

PALIWA STAŁEGO 

GMINA PIŃCZÓW za pośrednictwem 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie 

Ul. Złota 7, 28-400 Pińczów 

 
1)

 Paliwo stałe nabyte przez gminę, podlega sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb 

własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy.  

 

CZĘŚĆ I  

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 

DANE WNIOSKODAWCY 

01.  Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL    

           

 

05. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
2)

 

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

 Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 

 

06. Nr telefonu        lub      07. Adres poczty elektronicznej
 

 

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

ADRES, POD KTÓRYM  JEST  PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA 

RZECZ  KTÓREGO  BĘDZIE  DOKONYWANY  ZAKUP  PREFERENCYJNY 

01. Gmina / dzielnica 

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

Kod pocztowy  

  -    

 

02. Miejscowość 

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

03. Ulica  

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

04 Nr domu   05. Nr mieszkania    

 

..……………………………………………………………………..…………………………………. 
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Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest: 

 

       jednoosobowe               wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy: …….) 

 
Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia …. 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe rozumie się przez to gospodarstwo domowe prowadzone przez: a) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i 

gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo b) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione 

pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). 
 

OKREŚLENIE RODZAJU i ILOŚCI PALOWA  STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO 

WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO. 

 

1. Asortyment: 

  
ORZECH                               

  
GROSZEK                                 

  
MIAŁ

 

2. Ilość wyrażona w kilogramach . Maksymalnie 1500 kg. – do dnia 31 grudnia 2022r. 

 

 

3. Ilość wyrażona w kilogramach . Maksymalnie 1500 kg. – od dnia 1 stycznia 2023r. 

 

 

UWAGA! Maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w 

ramach zakupu preferencyjnego wynosi:  

1.) 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022r. 

2.) 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023r.   

CZĘŚĆ II 

INFORMACJE - OŚWIADCZENIA  

  

Informuję, że:  

 

             
dokonałem już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości kg 

 

           nie dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 

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 w ilości co najmniej takiej jak określona w 

    

    

    



 

Strona 3 z 4 

 

przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.: 

a) pkt. 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022r., 

b) pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023r. 

Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszym wniosku są prawdziwe . 

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

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny. 

 

 

…………………………  …………………………  ………………………… 

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

 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:  

1) ……………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………………… 
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Ochrona Danych Osobowych 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

      Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Pińczowie (adres: ul. Złota 7, 28-400 Pińczów, tel.41 357-24-32). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych osobowych poprzez e-mail: lukasz.chodor.iodo@gmail.com 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnienie 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich 

poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych 

prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku 

gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia pomocy / 

przyznania świadczeń. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

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

 

 

 

 

 


