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MARCIN GORTAT 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ 

ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 

Skrócona instrukcja: 

1. Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI. 2. Pola wyboru należy zaznaczyć X lub V  

 

1. DANE Wnioskodawcy 

Imię 

___________________________________________________ 

Nazwisko 

_____________________________________________________ 

 

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

JEST ZAKUP PREFERENCYJNY 

Gmina 

Czerwińsk nad Wisłą 

01. Kod Pocztowy 

__________________________________ 

03. Miejscowość 

____________________________________ 

03. Ulica 

_________________________________ 

04. Nr domu 

__________________________________ 

05. Nr mieszkania 

____________________________________ 

06. Nr telefonu 

_________________________________ 

07. Adres e-mail 

________________________________________________________________________ 

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA 

- w okresie do dnia 31 grudnia 2022 roku  (Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony): 

 

⎕ orzech _________________ t/kg1.   ⎕ groszek ________________ t/kg1. ⎕ miał _______________________ t/kg1. 

 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁE 

Informuję, że już dokonałem/am nie dokonałem/am1 zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ramach tego 

zakupu preferencyjnego w ilości __________________ ton.1. 

5. OŚWIADCZENIE 

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 nie 2000 zł brutto za ton.   

Oświadczam, iż wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawda.  

Jestem świadomy/a1 odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

__________________________________________ 

(miejscowość) 

________________________________________ 

(data: dd/mm/rrrr) 

________________________________________ 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO)  informujemy, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą, ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk 

nad Wisłą, tel. 24 231 58 60, e-mail: urzad@czerwinsk.pl, dalej Administrator; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: e-mail: iodo@czerwinsk.pl lub 

listownie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem danych osobowych można kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania   z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z obsługi wniosków na 

zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych; 

4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych; 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji 

międzynarodowej;  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania 

 i okres zgodny z obowiązującym u administratora danych jednolitym rzeczowym wykazem akt; 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: 

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;  

b) do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;  

c) do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;  

d) do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO;  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO chyba, że realizacja tych praw nie jest 

zgodna z przepisami obowiązującego prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa), jeśli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa  

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z odpowiednich przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku lub pojęcia innych działań wynikających z ustawy; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

___________________________________________________ 
(miejscowość, data) 

          ______________________________________________ 
(czytelny podpis) 

  

WYPEŁNIA UPOWAŻNIONY PRACOWNIK – WERYFIKACJA PRZEZ GMINĘ WNIOSKU O ZAKUP 

  złożony wniosek o dodatek węglowy  
  wypłacony dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca 
  pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego 
wchodzi wnioskodawca 
  nierozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi 
wnioskodawca - główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków 
  brak prawa do dodatku węglowego 
 
      niezłożony wniosek o dodatek węglowy 
 
główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków 
 
      tak    nie 
 
 
Czerwińsk nad Wisłą, dnia …………………………………………  ……………………………………………... 

   (pieczątka i podpis pracownika) 


