
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 
Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny. 

 
Wniosek proszę wniosek wypełnić WIELKIMI  LITERAMI 

 
Organ do którego składany jest wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla 

gospodarstwa domowego: 

Wójt Gminy Siepraw 
Ul. Kawęciny 30 
32-447 Siepraw  

 
Dane dotyczące wnioskodawcy: 
1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 
01. Imię (imiona) 

….................................................................................................................................................. 
02. Nazwisko 

….................................................................................................................................................. 
03. Numer PESEL  

 
04. Numer telefonu         lub/oraz 05. Adres poczty elektronicznej 

….............................…                .............................................................................................. 
2. Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe na rzecz którego 
dokonywany jest zakup preferencyjny.  
01. Miejscowość i kod pocztowy 

….................................................................................................................................................. 
02. Ulica  

….................................................................................................................................................. 
03. Numer domu 04. Numer mieszkania 

….........................................            .............................................................................................. 
 
3. Rodzaj węgla kamiennego wykorzystywanego do ogrzewania nieruchomości *: 

 
01. Groszek   

02. Orzech  

03. Kostka  

04. Miał  

* - właściwe zaznaczyć znakiem „X” 
 
 
 
 



4. Preferowana ilość zakupu węgla kamiennego wyrażona w tonach  ............   max 1,5 tony 
(do dnia 31.12.2022 r.) 

 
5. Preferowana ilość ponownego zakupu węgla kamiennego wyrażona w tonach: ….........… max 
1,5 tony (od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.)  
 
6. 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. 
 
  wnioskodawca oraz członkowie 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 .......... ton. 
 
* - właściwe zaznaczyć znakiem „X” w kratce 

 

7. Oświadczam, że: 
  wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą * 
 
 jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia *.  

* - zaznaczyć znakiem „X” w kratce 

 
 
 
 

……………..............…………………………..…………… 
(Miejscowość, data i podpis) 

 
 
 
  



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. informuję, iż:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Siepraw w imieniu, któ-

rej działa Wójt Gminy Siepraw z siedzibą 32-447 Siepraw ul. Kawęciny 30 (kontakt: tel. 12 37 
21 800, 12 37 21 811, adres e-mail: gmina@siepraw.pl). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
przez e-mail: iod@siepraw.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
realizacji obowiązku prawnego wynikającego m.in. z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o 
zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyska-
nia danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator 
zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 
przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgod-
nie z instrukcją kancelaryjną. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wyłącznie 
na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów 
prawa). 

7. Organem zajmujący się nadzorem spraw dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma 
Pani/Pan prawo wniesienia skargi. 

8. Podane przez Panią (Pana) danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 
 

                                                                                                    ………………………………………..……………  
                                             (podpis) 


