
*Zgodnie z §1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r.  
w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego: 
3000 kg 

……………………., dnia ………………… 

…………………………………………………. 
imię i nazwisko 

 

…………………………………………………. 
adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe,  

na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny 

 

…………………………………………………. 
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu 

        Wójt Gminy Rajcza 
        ul. Górska 1 
        34-370 Rajcza 
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. 
podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) 

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami 

Pola wyboru       należy zaznaczyć stawiając znak „x” 

 

Składam wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego w ilości ………………. tony (maks. 3 tony) 

UWAGA! W przypadku niewykorzystania przysługującej wnioskodawcy ilości węgla wynoszącej 1500 
kg do 31 grudnia 2022 r., istnieje możliwość zakupu węgla na okres od 1 stycznia 2023 r.  
do 30 kwietnia 2023 r. w ilości ponad 1500 kg, z zastrzeżeniem, iż łączna ilość zakupionego węgla nie 
może przekroczyć 3000 kg (3 tony). 

 orzech   ekogroszek   

Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli tak to w jakiej ilości):  

 TAK – dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ………………….ton 

NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego 

W przypadku wątpliwości, zgodność wpisanych danych będzie weryfikowana przez pracowników 

Urzędu Gminy w Rajczy. 

Oświadczam, że ani 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 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. 

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)*. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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.          

          

   

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

 



  

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L 119, poz. 1) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rajcza z siedzibą: ul. Górska 1, 

34-370 Rajcza. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@marwikpoland.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 

dla gospodarstwa domowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 

2022 r. poz. 2236). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z 

instrukcją kancelaryjną (rozporządzenie 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). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi skorzystanie 

z preferencyjnego zakupu paliwa stałego.   


