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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

 

2. Pola wyboru należy zaznaczać   [V] lub _X_ . 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

BURMISTRZ MIASTA REDY UL. GDAŃSKA 33, 84-240 REDA 

 
01. DANE WNIOSKODAWCY 

1. Imię 

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

2. Nazwisko 

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

3. Pesel 

 

           

 

4. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość  

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

02. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO 
JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

1. Gmina 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Kod pocztowy 

 

3. Miejscowość 

 

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

4. Ulica 

 

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

5. Nr domu 

 

…………………………….. 

6. Nr mieszkania 

 

………………………… 

7. Nr telefonu1 
 

………………………… 

8. Adres poczty elektronicznej1 

 

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

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń -zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym (Dz. U. poz. 1692). 

  _    

  -        

V X 
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03. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA: 
         

Do 31 grudnia 2022 Od 1 stycznia 2023 

 

  Orzech…………….ton2) 

  

   Groszek……………ton2) 

 

Orzech…………….ton2) 

  

Groszek……………ton2) 
 
2) Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony! 

04. INFORMACJA CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PALIWA STAŁEGO W CENIE 

PONIŻEJ 2000,00 ZŁ WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI NABYTEGO W TEJ CENIE PALIWA.  

 
 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……………. (ilość podajemy w tonach).3) 

   

                         3)Należy wybrać właściwe 
 

 

5. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA ZŁOŻYŁ WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY: 

 

                TAK                                              NIE  

 

 

CZĘŚĆ II 

 

    OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

 

1) ...........................................................................................................................................................  
 

2)  .........................................................................................................................................................................  
 

3) ...........................................................................................................................................................  
 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

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

(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (podpis wnioskodawcy) 
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Klauzula informacyjna 

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem danych jest Gmina Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@reda.pl lub pisemnie pod adres 

Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku węglowego, jest to niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 

r. o dodatku węglowym. W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z 

obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. Natomiast z przypadku danych 

podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, 

a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych 

udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

 

 


