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WÓJT GMINY GIERAŁTOWICE 
 

WNIOSEK O ZAKUP PALIWA STAŁEGO 

na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) 

 

 

1. DANE OSOBY FIZYCZNEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK, ZWANEJ DALEJ „WNIOSKODAWCĄ” 
I JEJ GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Dane wnioskodawcy: 

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

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

03. Nr telefonu …………….………………………………………………………………………………… 

04. Adres poczty 
elektronicznej 

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

Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe: 

01. Gmina ………………………………………………………………………………………………. 

02. Kod pocztowy ………………………………………………………………………………………………. 

03. Miejscowosć ………………………………………………………………………………………………. 

04. Ulica ………………………………………………………………………………………………. 

05. Nr domu …………….…………... 06. Nr mieszkania ……………………………………... 

2.  RODZAJ I ILOŚĆ PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA 
W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO DO 31 GRUDNIA 2022 R. - MAX. 1,5 TONY: 

 kostka/orzech ilość ……………………………………… 

 groszek/ekogroszek ilość ……………………………………… 

3.  INFORMUJĘ, ŻE (proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź): 

 nie dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego                                      
 

 dokonałem już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości ……… ton 
 

4. OŚWIADCZAM, ŻE: 
ani ja, ani żaden członek 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 1,5 ton do dnia 31 grudnia 2022 r. 

JESTEM  ŚWIADOMY  ODPOWIEDZIALNOŚCI  KARNEJ  ZA  ZŁOŻENIE  FAŁSZYWEGO 
OŚWIADCZENIA. 

Przyjmuję do wiadomości treść poniższej klauzuli informacyjnej RODO. 

Miejscowość, data  Podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r o 

ochronie danych osobowych (Dz.U 1000 z 2018r.) informujemy, że: 

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice reprezentujący Gminę 

Gierałtowice z siedzibą ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty 

elektronicznej:iod@gieraltowice.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją zadania gminy polegającego na preferencyjnej 

sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 

r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przepisów 

szczególnych.  

6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;  

7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;  

8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora i znajduje 

umocowanie w przepisach z zakresu procedury administracyjnej,  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 
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