
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

BURMISTRZ LEŚNICY 

ul. 1 Maja 9 

47-150 Leśnica 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY  
 

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

Imię i nazwisko  

 

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

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY  
 

…………………………………………………………………………………………………………..  
Miejscowość  

 

…………………………………………………………………………………………………………..  
Ulica          Nr domu / Nr mieszkania 

 

…………………………………………………………………………………………………………..  
Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

 

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA:  

  

do 31 grudnia 2022 r. do 1,5 tony   od 1 stycznia 2023 r. do 1,5 tony 

 

karlik ekogroszek ............ tony    karlik ekogroszek .................. tony 

orzech   ................ tony    orzech   ……….......... tony 

 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO  
 

Oświadczam, że wnioskodawca ani żaden członek 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 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 
 

 mniej niż 1,5 t.*   więcej niż 1,5 t, a mniej niż 3 t.*   powyżej 3 t.* 

 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

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

 

*  właściwe zaznaczyć 



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO 
 

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) – zwanego dalej RODO informuję, iż: 
Administrator danych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Gminę Leśnica (zwana dalej jako 

„Administrator”), ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, jest reprezentujący ją Burmistrz Leśnicy. Adres e-mail: 

um@lesnica.pl, telefon: +48 77 461 52 81. 
Dane kontaktowe 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można skontaktować się w 

sprawach ochrony danych i realizacji swoich praw pisząc na adres e-mail: iod@lesnica.pl lub na adres siedziby 

administratora: Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, telefon: +48 77 463 98 59. 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu złożenia wniosku dotyczącego zakupu węgla po cenach 

preferencyjnych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. poz. 2236). 

Odbiorcy danych 

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora, takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych z 

administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. 
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  
Prawa osoby, której dane dotyczą 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na 

stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub 

z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia wniosku – bez podania danych osobowych nie jest 

możliwe zrealizowanie powyższych celów. 
 


