
                                                                                  Numer wniosku (wypełnia Urząd)………………………… 

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. 

Skrócona instrukcja wypełniania:  

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI 

2. Pola wyboru należy zaznaczać znakiem   lub     

1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK: 

WÓJT GMINY OSIEK JASIELSKI 
 

2. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST 

DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY: 
Nazwisko: Imię: 

Nr telefonu: e-mail: 

ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO 

JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
Kraj: 

POLSKA 
Województwo: 

PODKARPACKIE 
Powiat: 

JASIELSKI 
Gmina: 

Osiek Jasielski 
Ulica: Nr domu: 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

38-223 
 

3.   OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W 

RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO1: 

Rodzaj wnioskowanego paliwa do zakupu: 
Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu podana w tonach (nie więcej jak 1,5 tony): 

do dnia 31 grudnia 2022 r. od dnia 1 stycznia 2023 r. 

   Węgiel orzech 

   0,5 t        

   1,0 t 

   1,5 t      

   …………… t 

  0,5 t 

  1,0 t 

  1,5 t 

  …………… t 

   Ekogroszek 

   0,5 t        

   1,0 t 

   1,5 t      

   …………… t 

  0,5 t 

  1,0 t 

  1,5 t 

  …………… t 

                                                                                 
1 Zaznaczyć właściwe  



 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ 

Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO2: 

 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 1,5 tony3 lub 3 ton4.  

 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).  
 

5. OŚWIADCZENIA5: 

  Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.  

  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

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

  Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z poniższą klauzulą informacyjną (wypełnienie 
formularza jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych) 

  Oświadczam, że zobowiązuje się do zakupu okreslenej ilości paliwa stałego we wniosku.  

 
 

 
Osiek Jasielski, dnia 

 
 Miejscowość i data  Podpis wnioskodawcy  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- zakup preferencyjny paliwa stałego - 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Osiek Jasielski reprezentowana przez Wójta Gminy Osiek Jasielski (38-223 Osiek 

Jasielski 112, tel./fax 13 4420005, e-mail: wojt@osiekjasielski.pl). 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną Państwa danych 

osobowych na adres korespondencyjny Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim lub mailowo:iod@osiekjasielski.pl. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i weryfikacji wniosku o zakup 

preferencyjny paliwa stałego oraz wystawiania faktury VAT na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów 

i usług. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą zostać także udostępnione 

podmiotom realizującym czynności niezbędne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania. 

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną B – 5. 

Dane z faktur będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od roku następującego po roku, w którym nastąpił obowiązek 

podatkowy. 

Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Państwu także 

prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, 

przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku 

prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

                                                                                 
2 Zaznaczyć właściwe.  
3 Gdy wniosek jest składany do dnia 31 grudnia 2022 roku  
4 Gdy wniosek jest składany po 1 stycznia 2023 roku 
5  Proszę zaznaczyć oświadczenia.  


