
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
UWAGA!

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej 

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Instrukcja wypełniania:

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 
2. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .
 

4. Oświadczam, że w 2022 r. 
 złożyłem/am wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w ilości ……………….. ton
 nie złożyłem/am wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego

OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA.

1. Dane osoby fizycznej w gospodarstwie domowym, zwanej dalej „wnioskodawcą”.
01. Imię (imiona) 02. Nazwisko

2. Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup 
preferencyjny.

01. Gmina/dzielnica Kod pocztowy


02. Miejscowość

03. Ulica 04. Numer domu 05.  Numer mieszkania

3. Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy.

01. Numer telefonu - OBOWIĄZKOWO 02. Adres poczty elektronicznej

INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM
ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO
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.

Oświadczam,  że  ja  oraz/lub 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 ......................................... (należy podać ilość w tonach).

Należy zaznaczyć właściwe

5. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje wnioskodawca:
 Orzech - w ilości: …………… ton
 Groszek - w ilości: …………… ton
 Miał - w ilości: …………… ton

Należy wybrać właściwe. 
UWAGA! Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony, a w przypadku 
osób, które w 2022 r. nie złożyły wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego to 3,0 t. 

Burmistrz Ponieca

ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

…………………………………………………. …………………………………………………….
            (miejscowość, data)               (podpis wnioskodawcy)



Obowiązek Informacyjny
(Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Poniec z siedzibą ul. Rynek 24, 64-125 Poniec reprezentowany przez Burmistrza.
2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych  z  którym  można  kontaktować  się  za  pośrednictwem  poczty  e-mail:

iod@rodo-leszno.com.
3. Zakres  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  obejmuje: imię  i  nazwisko  wnioskodawcy,  adres,  pod  którym  jest  prowadzone

gospodarstwo  domowe,  na  rzecz  którego  jest  dokonywany  zakup  preferencyjny,  adres  poczty  elektronicznej  lub  numer  telefonu
wnioskodawcy.

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie stawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego dla gospodarstw domowych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie  przepisów prawa lub umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

6. Pani/Pana  dane osobowe będą  przechowywane  przez  okres niezbędny do wykonania  realizowanych  zadań, a  po tym czasie  przez  okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawo: 

◦ dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
◦ prawo sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, 
◦ prawo żądania usunięcia danych osobowych, w określonych przypadkach gdy nie zakazują tego inne przepisy prawa, 
◦ prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w określonych przypadkach gdy nie zakazują tego inne przepisy prawa, 
◦ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, 
◦ prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w określonych przypadkach gdy zezwalają na to przepisy prawa.

9. Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  ul.  Stawki  2,
Warszawa.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa.

…………………………………………….……..

                             podpis

WERYFIKACJA WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
(wypełnia organ dokonujący weryfikacji wniosku)

Weryfikacja w zakresie:
1.  Wypłacenia  na  rzecz  gospodarstwa  domowego,  w  skład  którego  wchodzi  wnioskodawca,  dodatku
węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 zweryfikowano pozytywnie  zweryfikowano negatywnie  nie dotyczy

2.  Pozytywnego  rozpatrzenia  wniosku  o  wypłatę  na  rzecz  tego  gospodarstwa  domowego  dodatku
węglowego
 zweryfikowano pozytywnie  zweryfikowano negatywnie  nie dotyczy

3.  Zgłoszenia  lub wpisania  głównego źródła  ogrzewania  w  centralnej  ewidencji  emisyjności  budynków,
o  której  mowa w art.  27a  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.  o  wspieraniu  termomodernizacji
i  remontów oraz  o  centralnej  ewidencji  emisyjności  budynków (Dz.  U.  z  2022 r.  poz.  438,  1561,  1576
i  1967).  Przepisy  art.  2  ust.  3a–7  ustawy  z  dnia  5  sierpnia  2022  r.  o  dodatku  węglowym  stosuje
się odpowiednio.  Dotyczy przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym
spełniająca  warunki  uprawniające  do  dodatku  węglowego,  o  którym  mowa  w  art.  2  ust.  1  ustawy
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego dodatku.


zgłoszono lub wpisano głównego
źródła ogrzewania 

nie  zgłoszono  lub  nie  wpisano
głównego źródła ogrzewania  nie dotyczy

4. Danych zgromadzonych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców o których mowa odpowiednio
w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1191).
 zweryfikowano pozytywnie  zweryfikowano negatywnie  nie dotyczy

………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby weryfikującej)

…………………………………………………………………………
(data i podpis Kierownika

Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu)

mailto:iod@rodo-leszno.com

