
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego 

Skrócona instrukcja wypełniania  

1. Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

2. Pola wyboru należy zaznaczyć  

1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK: 

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. 

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

DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO:  

Nazwisko: Imię: 

Adres poczty elektronicznej:1 Nr telefonu:1 

Gmina:  Kod pocztowy: 

Miejscowość: Ulica: 

Nr domu : Nr lokalu: 

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

W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO2 

Rodzaj wnioskowanego 
paliwa: 

Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu podana w tonach  

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano 
zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w 
ilości mniejszej niż 1500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa 
stałego powiększa limit na drugi okres (tj. od stycznia 2023 r.)   

 Do 30 kwietnia 2023 r.           

☐ węgiel (orzech)    

☐ groszek   

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ 

Z  PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO3 

☐ Tak – dokonałam/dokonałem zakupu preferencyjnego w ilości ..........t  

☐ Nie – nie dokonałam/dokonałem  zakupu preferencyjnego  

                                                           
1
 Wnioskodawca wskazuje adres email lub numer telefonu 

2
 Zaznaczyć właściwe  

3
 Zaznaczyć właściwe 



7. OŚWIADCZENIE  

 Oświadczam, że 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 niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości 1,5 tony4 . 

Jestem świadoma/ 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) 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 
  

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. 

Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój jest Burmistrz Gminy.  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail iodo@iwonicz-zdroj.pl 
  

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e, Art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
  

4) Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
  

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

Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 
  

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie . 
  

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.. 

 

 8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 

 

 

…………………………………..   ………………………………… 
     Imię i Nazwisko    Data 

 

                                                           
4
 W przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

mailto:iodo@iwonicz-zdroj.pl

