
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

II TURA – 2023 ROK 
 

UWAGA 

Informacje przestawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 

2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 

Instrukcja wypełniania wniosku: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI 

2. Pola wyboru należy zaznaczać ☑  lub ☒ 

 
ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA 

STAŁEGO 

WÓJT GMINY TOPÓLKA 

 
DANE WNIOSKODAWCY: 

 

................................................................................................................................................................ 

Imię i Nazwisko 

 

PESEL:  

 

ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KÓTREGO DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

GMINA TOPÓLKA          

8 7    - 8 7 5 

 

...........................................................................          ...................................        ................................ 

Miejscowość       Nr domu  Nr mieszkania 

 

..........................................................................          ............................................................................ 

Nr telefonu       Adres poczty elektronicznej 

 

OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWO STAŁE 

RODZAJ PALIWA STAŁEGO (max 3 tony) 

GROSZEK: ....................  ton ORZECH:     ..................   ton 

 

Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 3 tony w terminie po 

01.01.2023 r. jeżeli mieszkaniec który w 1. okresie złożył wniosek na mniejszą ilość węgla niż 

maksymalna (np. 1 500kg) będzie mógł ująć w przyszłym wniosku niewykorzystane kg (czyli 

jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o niewykorzystane kg). Jednak w żad-

nym wypadku ilość wnioskowanego węgla nie będzie mogła sumarycznie przekroczyć 3 000 kg. 

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. 

z 2022 r., poz. 2493). 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONANIA ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO 

Dokonałem/am zakupu preferencyjnego 

paliwa stałego: TAK    ⃣       NIE     ⃣    w ilości: ............  ton 

  

           



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

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

  ⃣   ** 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). 

** podstawa prawna art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

przez gospodarstwa domowe. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej 

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

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

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”), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Topólka jest: Wójt Gminy Topólka,  

z siedzibą władz: ul. Topólka 22, 87-875 Topólka. 

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

Urzędu Gminy Topólka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Topólka, za pomocą adresu e-mail: iodo@topolka.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy i w następujących celach: 
a) w celu przyjmowania i rozpatrywania wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(obowiązek prawny) oraz e RODO (zadanie realizowane w interesie publicznym), 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed 

zawarciem umowy - 6, ust.1,lit.b RODO.   
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 

być: 

a) 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;  

b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Topólka 

np. w zakresie obsługi IT, usług hostingowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, 

przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub wycofania zgody. 

6. Na warunkach określonych w RODO, w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Panu prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia; 

f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 

lit a RODO). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać w formie mailowej, za pomocą pisma wysłanego drogą pocztową lub osobiście w 

Urzędzie.   

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych w Urzędzie Gminy Topólka, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

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

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości zwarcia umowy 

lub zrealizowania przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego lub prawidłowej realizacji zadania publicznego. 

10. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO. 

 

 

.....................................         ....................................      ......................................................... 
       Miejscowość   Data: dd/mm/rrrr        Podpis wnioskodawcy 


