
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA  
GOSPODARSTWA DOMOWEGO DO DNIA 31.12.2022 R. 

 
Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI  
  
Pola wyboru należy zaznaczyć   
  

1. Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa 
stałego dla gospodarstwa domowego.  

  
WÓJT GMINY OZORKÓW  

UL. WIGURY 14  
95-035 OZORKÓW 

  
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. Kod pocztowy i Miejscowość  

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

03. Ulica                                    04. Nr domu                                         05. Nr mieszkania  

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

06. Nr telefonu                                                                 07. Adres  poczty elektronicznej        

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

4. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 
preferencyjnego w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. (maksymalnie 1,5 tony): 
 

� Groszek II                   ………………………t 

X  



�  Pieklorz Ekogroszek  ……………………..t 

�  Orzech                        ……………………..t 

� Kostka     ………………………t. 
 

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

  
  
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 2000,00 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. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz.U. 2022 r. 
poz. 2236). 
  
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 
z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 2022 r. poz. 1138). 
  
  
………………………………….                                           …………………………………..  
     (miejscowość i data)                                                                   (podpis wnioskodawcy)  
  
  
 
UWAGA:  
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Sekretariacie Urzędu Gminy Ozorków           
w 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 obowiązku informacyjnego 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy iż: 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, przy ul. Wigury 14, 
NIP 732-11-00-134, REGON 000543568. 

2. W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest 
kontakt pod adresem e-mail: iod@ug-ozorkow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c) RODO, czyli na 

podstawie: 
o Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 
o Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych; 
o Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej; 
o Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez 

organy podatkowe; 
o Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym; 
o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis  

w rolnictwie lub rybołówstwie. 
• wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 

Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO; 
• w innych przypadkach, w których Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane: 

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 
władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
- podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora oraz innym podmiotom 
współpracującym z Administratorem, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz 
przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających ochronę danych; 

5. - podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głównie z przepisów obowiązującego prawa dotyczących archiwizacji, przepisów 
merytorycznych lub Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W przypadku wyrażenia zgody, Pani/Pana dane osobowe 
będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, a następnie przez okres niezbędny do 
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych. 

6. Ma Pan/Pani, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo do: 
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
c) przenoszenia danych, 
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z  prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania jest wymogiem 

ustawowym lub dobrowolnym. 
8. Decyzje podejmowane wobec Pani/Pana oraz Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane w  sposób 

zautomatyzowany, w tym Administrator nie będzie stosował wobec nich profilowania. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej. 

 
 

mailto:iod@ug-ozorkow.pl

