
WNIOSEK  

DO WÓJTA GMINY MIELEC 

O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

 

 
 

Część I 

1. Dane Wnioskodawcy 

01. Imię:   ……………………………………………………….. 

02. Nazwisko: ……………………………………………………. 

 

2. Adres pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup 

preferencyjny. 

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

Kod pocztowy: - 

02. Miejscowość: ……………………………………………………………………………………...… 

03. ulica: ………………………………………………………………………….……………………… 

04. Nr domu: ……………………………………………………………………….……………………. 

05. Nr telefonu 1) : ……………………………………………………………………………………….. 

06. Adres poczty elektronicznej 1) :……………………………………………………………………… 

1)Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Wnioskodawcy 

 

3. Określenie ilości i rodzaju paliwa stałego, o zakup którego występuje Wnioskodawca w 2023 r. 

  kostka  …………. ton2) 

  orzech …………. ton2) 

  groszek …………… ton2)  

2) Należy wybrać właściwe i określić ilość paliwa. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 3 tony w tym 

1,5 tony (do 31 grudnia 2022r.) i 1,5 tony (do 30 kwietnia 2023r.) W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 nie dokonano zakupu paliwa 

stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to wówczas można wnioskować o 

łączną ilość, która pozostała do wykorzystania limitu 3 ton.  

4. Informacja, czy Wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego 

nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego 

  Oświadczam, że 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, 3) 

 Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz, którego jest dokonywany zakup 

preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 w ilości ………….. 

(należy podać w tonach).3) 

3)Należy wybrać właściwe.  

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 



5. Oświadczenie, czy Wnioskodawca nabył paliwo stałe na sezon grzewczy  przypadający na lata 2022-2023 po 

cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. 

  Oświadczam, że 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 zł 

brutto za tonę.4) 

 Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz, którego jest dokonywany zakup 

preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto 

za tonę w ilości ………….. (należy podać w tonach).4) 

4)Należy wybrać właściwe.  

Część II 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

………………………………………. 

podpis Wnioskodawcy 

Dodatkowe informacje: 

1) Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec. 

2) Ustaloną kwotę za określone we wniosku paliwo stałe należy wpłacić na wskazane konto Urzędu Gminy – stosowna 

informacja zostanie przekazana po rozpatrzeniu wniosku.  

3) Koszty transportu węgla ze składu do gospodarstwa domowego ponosi Mieszkaniec. 

 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec informuje: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5,  

39-300 Mielec.  

2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl. 

3. Dane osobowe tj.: nazwiska, imiona, dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

wynikającego z:  

– Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, 

4. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z: 

– Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,  

– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 

przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionych ustaw jest obligatoryjne, konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku ii dokonania zakupu preferencyjnego. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.  

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 


