
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

  

Burmistrz Kruszwicy 

ul. Nadgoplańska 4  

88-150 Kruszwica 

 

1.DANE WNIOSKODAWCY 

 

01. Imię (imiona) …………………………………………………………………. 

 

02. Nazwisko …………………………………………………………………….. 

 

03. Numer PESEL 

 

 

2.ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

01. Gmina ……………………………………... 

 

02. Miejscowość……………………………….     03. Ulica…………………………………. 

 

04. Numer domu………………………………  05. Nr mieszkania……………………….. 

 

06. Nr telefonu1)………………………………. 

 

07. Adres poczty elektronicznej1) ……………………………………… 

 
1)Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. 

 

3.OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA 

 

 orzech …………………… ton2)   (max 1,5 t) 

 

groszek …………………... ton2)   (max 1,5 t) 

 

 miał …………………… ton2)       (max 1,5 t) 

 
2)Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony do 30.04.2023r. 

 

 

4.INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PEFERENCYJNEGO 

WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO 

 

 TAK   

 

 NIE 

 

Jeżeli TAK to proszę podać ilość ………………… ton 

 

5.OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że  ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany 

zakup preferencyjny,   nie nabyliśmy /  nabyliśmy  paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający 

 

na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. 
 

 

 

           

 

 

 

1.  

 



 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 

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

 

6.DOSTAWA PALIWA STAŁEGO DO WNIOSKODAWCY 

 

Dostawa paliwa stałego będzie możliwa po złożeniu wniosku  i jego pozytywnym zweryfikowaniu, 

dokonaniu wpłaty wymaganej kwoty  za wskazany tonaż  paliwa stałego     na konto Gminy  Kruszwica  ( 

Bank Spółdzielczy nr 47 8151 0001 2103 0000 0909 0074.)  oraz  przedłożeniu pozytywnie 

zweryfikowanego wniosku wraz z   dowodem wpłaty  w wybranym przez siebie punkcie odbioru , celem 

odbioru zakupionego towaru 

 

 

 

 

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

         Miejscowość   data: dd/ mm/ rrrr   podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Wybieram punkt odbioru węgla na terenie Gminy Kruszwica (właściwe zaznaczyć) 

 

 

Punkt Obrotu Artykułami Rolno- Przemysłowymi oraz usługi Transportowe Dariusz Barczak 

Morgi 17, 88-121 Chełmce 

 

Firma Usługowo- Transportowa Janusz Piasecki  Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica 

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjno- Usługowe Janusz Górny  ul. Radziejowska 21, 88-153 

Kruszwica 

 

 

 

 

 

WYPEŁNIA   MGOPS W KRUSZWICY 

 
Wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego /posiada uprawnienia do dodatku 

węglowego/ 

 

 

 

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

     pieczątka                                                                            data  i podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. z 2016r. 

Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Burmistrz 

Kruszwicy z siedzibą przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica 

2) Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iod@kruszwica.um.gov.pl lub pisemnie na adres naszej 

siedziby, wskazany w pkt I.  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o zakup 

preferencyjny paliwa stałego. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 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). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w 

pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisach archiwalnych. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym 

dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że 

wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane osobowe będą również 

udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te 

podmioty z Administratorem, w tym podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie, w szczególności 

dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i 

bezpieczeństwo IT, a także podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany 

przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom 

pocztowym. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

 


