
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO W 2022 ROKU. 

 

Informacje przedstawione we wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

 
Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

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

domowego: 

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków 

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1 

62-740 Tuliszków 

 

Dane dotyczące wnioskodawcy: 

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 

01. Imię (imiona) 

..................................................................................................................................................... 

02. Nazwisko 

..................................................................................................................................................... 

 

Adres pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe na rzecz którego jest dokonywany 

preferencyjny zakup 

01. Gmina  

..................................................................................................................................................... 

02. Miejscowość i kod pocztowy 

..................................................................................................................................................... 

03. Ulica (jeśli dotyczy) 

..................................................................................................................................................... 

04. Numer domu 

..................................................................................................................................................... 

 05. Numer mieszkania 

..................................................................................................................................................... 

06. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej 

..................................................................................................................................................... 

 

Rodzaj paliwa stałego wykorzystywanego do ogrzewania nieruchomości(zaznacz właściwe) 

01. Ekogroszek/groszek 

02. Węgiel gruby 

 

 



Ilość zakupu paliwa stałego wyrażona w tonach: ............... (max 1.5 tony) 

 

 

                             ........................................................................... 

                                                  (Miejscowość, data i podpis) 

 

        Dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego w postaci …………. w ilości………….  

         Nie dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego.  

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

którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy 

przypadający na lata 2022 – 2023, po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości 1.5 tony w 

roku 2022. 

 Oświadczam, że i ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego 

jest dokonywany zakup preferencyjny,  nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na 

lata 2022 – 2023, po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości …………………….. w roku 2022. 

 

 

 

............................................................................ 

                  (Miejscowość, data i podpis) 

 

„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z 

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

 

 

                                                                                       ............................................................................ 

                                                                                                        (Miejscowość, data i podpis) 

 

 



Klauzula Informacyjna 

do wniosku o preferencyjny zakup paliwa  dla gospodarstwa domowego 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" 

udostępniam klauzulę informacyjną. 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Burmistrz Gminy i Miasta 

Tuliszków Kontakt z administratorem danych osobowych na adres siedziby: 62-740 

Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, e-mailowo: 

sekretariat@tuliszkow.pl, telefonicznie 632791761 

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Pana/Pani danych osobowych został także powołany 

inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: 

rodo@tuliszkow.pl  

3. Pana/Pani dane osobowe podane w wniosku w postaci imię nazwisko oraz adres 

zamieszkania przetwarzane będą na podstawie Pana/Pani zgody w celu  zapotrzebowania 

na zakup węgla na terenie gminy dla klientów indywidualnych. Podstawą prawną 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO.  

4. Pana/Pani dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmiotom 

świadczącym usługi pocztowe, telekomunikacyjne inne podmioty publiczne, gdy 

wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą także ujawnione pracownikom i współpracownikom 

administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.  

6. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich 

przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących 

przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak: w zakresie danych, gdzie wyraziłeś 

zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż 3 lata od 

ostatniego kontaktu z administratorem 

7. Na zasadach wynikających z RODO i z uwzględnieniem wskazanych tam ograniczeń 

przysługuje Panu/Pani: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo 

do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa 

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych może naruszać przepisy o 

ochronie danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

10. Pana/Pani nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w 

formie profilowania 

11. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych.  

 


