
Kętrzyn, dnia …………………………….. 

 
 

WNIOSEK O ZAKUP 
preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe 

 
Na podstawie art.9 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r, poz.2236). 
 
1.Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 
 
Organ, do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(Wójt, Burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce siedziby podmiotu składającego wniosek) 

 
Dane wnioskodawcy     

1 
Imię (Imiona) i nazwisko 
wnioskodawcy   

 
 
 

2 

Adres, pod którym jest prowadzone 
gospodarstwo domowe, na rzecz 
którego jest dokonywany zakup 
preferencyjny (Gmina, Miejscowość, 
kod pocztowy, ulica, nr. domu, nr. 
mieszkania) 

 

3 
Adres poczty elektronicznej lub 
numer telefonu wnioskodawcy 

 
 

Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach 
zakupu preferencyjnego 

4 
Planowana do zakupienia ilość paliwa 
stałego (kg):   

 
 

5 
Sortyment paliwa stałego (orzech, 
groszek, miał) 

 

6 

Informacja, czy wnioskodawca 
dokonał już zakupu preferencyjnego 
wraz z podaniem ilości nabytego 
paliwa stałego (niepotrzebne skreślić) 

 
TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ………… ton. 

 
NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego. 
 

7 

Oświadczam, że ani 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 co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie 
art. 8 ust. 2 pkt 1. 

8 

             Potwierdzenie uprawnienia                                                                   Potwierdzenie wydania węgla 
       do otrzymania dodatku węglowego 
                                                                     

 
 

    ……………………………………………..                                                 …………………………………………. 
(data, pieczątka i podpis osoby weryfikującej)                                         (data, pieczątka i podpis osoby wydającej) 

 
 
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.233 § 6 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r – Kodeks karny. 

 
…………..………………………..……… 

Podpis wnioskodawcy 

  



Obowiązek informacyjny RODO – 
prowadzenie postępowań związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Pocztowa 11, 
11-400 Kętrzyn dalej zwany „Administratorem”. 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: email: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 
lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3. Państwa dane będziemy przetwarzać w celach:  
a. realizacji zadań publicznych, obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem postępowań w sprawach 

dotyczących weryfikacji wniosku o zakup; wydania zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o 
zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 
ust. 1 lit. c http://mopsketrzyn.nazwa.pl/images/aktualnosci/2022/zakup preferencyjny RODO.pdf i e RODO w zw. 
z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawą z dnia 27 października 2022 r. o 
zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz innymi właściwymi aktami prawnymi; 

b. archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na 
administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO;  

c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa danych 
przetwarzanych w systemach informatycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  

4. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do 
uzyskania kopii danych; prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; prawo do usunięcia 
danych; prawo ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych).  
Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie www:  
http://mopsketrzyn.nazwa.pl/images/aktualnosci/2022/zakup preferencyjny RODO.pdf 

 


