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WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

 

Pola wyboru należy zaznaczyć  

1. Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjnego paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego. 

Wójt Gminy Łomazy 

ul. Plac Jagielloński 27 

21-532 Łomazy 

 

2. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko  

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

03 Nr PESEL 

           

 

3. Adres pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny: 

01. Gmina 

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

02. Miejscowość i kod pocztowy 

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

03. Ulica    04.Nr domu   05.Nr mieszkania 

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

06. Nr telefonu     07.Email  

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

4.Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego w okresie – maksymalnie 1,5 tony na każdy okres:  

 

              ilość ton do dnia 31 grudnia 2022   ilość ton od dnia 1 stycznia 2023 

 

01. Gruby (orzech/kostka) 

 

02.Ekogroszek/Groszek 

 

03.Miał 

 

 

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

 

         TAK…………………………… 

 

 

X 

NIE 
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Oświadczam, że: 

1. Ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany 

zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-

2023, po cenie nie większej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak 

określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2022 

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

2. Zobowiązuje się do zapłaty i odbioru zamówionego paliwa stałego ze składu węglowego 

wskazanego przez Gminę Łomazy. 

3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

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

 

 

………………………………    …………………………………… 

(miejscowość i data)       (podpis wnioskodawcy) 

 

 

UWAGA: 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Urzędzie Gminy w Łomazy  

pok. nr 21 dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Łomazy 

  

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łomazy, 21-532 Łomazy,  ul. Plac Jagielloński 27  

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marcin Głowacki tel.  83 3417585, email iod@lomazy.pl.  

Cele i podstawy przetwarzania  

Administrator przetwarza dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa:   

• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;   

• Ustawa z dnia 27 października 2022 r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ww.  przepisów prawa.  

Odbiorcy danych osobowych  

• pracownicy firm zewnętrznych z którymi urząd podpisał umowę powierzenia w celu zapewnienia obsługi 

serwisowej systemów komputerowych lub realizacji zadań specjalistycznych.,   

• podmioty prawnie upoważnione do uzyskania tych danych z wykluczeniem państw trzecich.  

Okres przechowywania danych  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.  

Prawa osób, których dane dotyczą  

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:  

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich 

usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych o ile była taka udzielona;  

• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa). 

 

 

 

 

 


