
WNIOSEK  

O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

UWAGA!  

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.  
 

Skrócona instrukcja wypełniania:  

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.  

2. Pola wyboru należy zaznaczać V  lub X .  

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO: 

 

WÓJT GMINY BOBROWNIKI, UL. NIESZAWSKA , 87-617 BOBROWNIKI 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY  

Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

 

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

 

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

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY  

 

Miejscowość …………………………………………Ulica ………………………………………………….. 

 

Nr domu …………………………………………… Nr mieszkania …………………………………………... 

 

Nr telefonu lub adres poczty elektronicznej ……………………………………………………………………. 

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA:  

 

W transzach:  

1 transza ……………….ton do 31 grudnia 2022 r. (maksymalnie 1,5 tony), 

 

orzech ................. ton         groszek ................. ton    

 

2 transza ……………….ton od 1 stycznia 2023 r. (maksymalnie 1,5 tony). 

 

orzech ................. ton         groszek ................. ton    

 

 



 

1) INFORMACJA, CZY WNISKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 

PREFRENCYJNEGO 

NIE         TAK, w ilości ………………ton.  

2) OŚWIADCZENIE, ŻE WNIOSKODAWCA ANI ŻADEN CZŁONEK JEGO 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 

  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. *) 

 

 Oświadczam, że 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  zł  brutto  za  tonę  w  ilości ......................................... (ilość 

podajemy w tonach). *)
 

*)   Należy wybrać właściwe  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 

 

 

…………………………  

(miejscowość)  

…………………………  

(data: dd / mm / rrrr)  

…………………………  

(podpis wnioskodawcy)  

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Bobrowniki mający siedzibę w 

Bobrownikach (87-617) przy ul. Nieszawskiej 10. Kontakt mailowy do Administratora: 

sekretariat@ugbobrowniki.pl lub tel.: 054 230 51 35. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu 

przyjmowania i rozpatrywania wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego. Mają Państwo prawo do 

dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także w przypadkach przewidzianych ustawą, prawo do usunięcia danych i wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku podejrzenia przetwarzania danych osobowych z 

naruszeniem przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem 

danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Ochrona danych osobowych 

oraz w naszej Polityce Prywatności. Ponadto mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych telefonicznie pod nr 510 258 059 lub mailowo pod adresem rodo.bobrowniki@gmail.com 

 

Adnotacje urzędu przyjmującego wniosek  

Wnioskodawca spełnia / nie spełnia* warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692  

z późn. zm.).  
*niepotrzebne skreślić  

 

……………………………… 

Podpis pracownika 

mailto:sekretariat@ugbobrowniki.pl
mailto:rodo.bobrowniki@gmail.com

