
WNIOSEK O ZAKUP* 

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

 
Skrócona instrukcja wypełniania:

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

         BURMISTRZ CIECHANOWCA
         ul. Mickiewicza 1
         18-230 Ciechanowiec

1. DANE WNIOSKODAWCY

01. Imię

…………………………………………………………………………………………………………

02. Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………

2.  ADRES  POD  KTÓRYM  JEST  PROWADZONE  GOSPODARSTWO  DOMOWE,  NA
RZECZ  KTÓREGO  JEST  DOKONYWANY  ZAKUP  PREFERENCYJNY  PALIWA
STAŁEGO

01. Gmina 02. Kod Pocztowy

…………………………………………………………………………………………………………

03. Miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………

04. Ulica 05. Nr domu 06. Nr mieszkania

…………………………………………………………………………………………………………

07. Nr telefonu 1) 08. Adres poczty elektronicznej 1)

…………………………………………………………………………………………………………
1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy



3. OKREŚLENIE ILOŚCI  I  RODZAJU PALIWA STAŁEGO
                                                                
01. Ilość paliwa stałego dot. zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.

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

02. Ilość paliwa stałego dot. zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.
                                  
…………………………………………………………………………………………………………

02. Rodzaj paliwa stałego 2)

□ orzech/groszek □ ekogroszek luzem

 2) należy wybrać właściwe

4.  INFORMACJA,  CZY  WNIOSKODAWCA  DOKONAŁ  JUŻ  ZAKUPU
PREFERENCYJNEGO  PALIWA  STAŁEGO  WRAZ  Z  PODANIEM  ILOŚCI  PALIWA
STAŁEGO NABYTEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO
W RAMACH TEGO ZAKUPU                                                                                                        
                                                                                                                     

□ 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. 3)

□ 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 ………… t. 3)

3) należy wybrać właściwe

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
z dnia 27 października 2022 r.  o  zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych. 

                     

                                                            

………………………………….... …………………………………………..
               (miejscowość, data)                                                                             (czytelny podpis wnioskodawcy)

*Formularz wniosku o zakup nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.
                                                                                                                                   



         KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

W związku z realizacją wymogów 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  (ogólne
rozporządzenie  o  ochronie  danych  „RODO”),  informujemy o zasadach  przetwarzania  Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu
jest:  Gmina Ciechanowiec,  ul.  Mickiewicza  1,  18-230 Ciechanowiec, reprezentowana przez  Burmistrza
Ciechanowca.

2.  Dane kontaktowe do Inspektora  Ochrony Danych Urzędu  Miejskiego w Ciechanowcu –  Wiśniewska
Dorota,za pomocą adresu e-mail: iod@ciechanowiec.pl, lub tel. 86 277 11 45 wew. 18.

3.  Administrator  danych  osobowych –  Gmina Ciechanowiec  -  przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w celu realizacji wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla
gospodarstw domowych (na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i  w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego  
w  pkt  3,  a  po  tym  czasie  przez  okres  oraz  w  zakresie  wymaganym  przez  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
b)rozporządzenia 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.

6.  W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu  następujące
uprawnienia:  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  prawo  do  sprostowania  (poprawiania  
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), prawo do żądania usunięcia (tzw. prawo do
bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.  W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  w  Urzędzie  Miejskim  
w Ciechanowcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego  właściwego  w  sprawach  ochrony  danych  osobowych  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.

9.Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym i  jest  obowiązkowe ze  względu  na  przepisy
prawa.

10.  Administrator  danych  osobowych  nie  stosuje  wobec  Pani/Pana  danych zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 ………………………………………………………
                                                                                                                                         Podpis Wnioskodawcy          



                                                     

CZĘŚĆ B – WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ GMINĘ – WYPEŁNIA PRACOWNIK 
URZĘDU GMINY

ZŁOŻONY WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY

□  Wypłacono  na  rzecz  w/w gospodarstwa  domowego,  w  skład  którego  wchodzi  w/w  osoba
fizyczna,  dodatek węglowy,  o którym mowa w art.  2  ust  1  ustawy z dnia 5 sierpnia  2022 r.  
o dodatku węglowym.

□ Pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz w/w gospodarstwa domowego, w skład
którego wchodzi w/w osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

□ brak prawa do dodatku węglowego 

NIEZŁOŻONY WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY

główne źródło ogrzewania domowego, w skład którego wchodzi w/w osoba fizyczna, jest zgodnie 
z art 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym

□ TAK

□ NIE                                     

                                                                                                                  

……………………………………….
           (podpis pracownika)

                                                                                               

                                                                                                                                     


