
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA 

STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

 

 

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego 

ul. Kolejowa 2 

05-850 Ożarów Mazowiecki  

 

Proszę wniosek wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

01. Imię (imiona) 

 

02. Nazwisko 

 

03. Numer telefonu  04. Adres poczty elektronicznej 

  

II. ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO 

DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY:  

01. Miejscowość     

02.  

 

 

02. Ulica      03. Nr domu  04. Nr lokalu 

 

 

 05. Kod pocztowy   06. Poczta 

 

 

III. WNIOSKOWANE ZAPOTRZEBOWANIE I RODZAJ PALIWA STAŁEGO W 

RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO – MAX. 1,5 TONY NA KAŻDY OKRES: 

 

Ilość ton do dnia 31.12.2022 r.  Ilość ton od dnia 1.01.2023 r. 

 

01. Ekogroszek 

 

02. Węgiel orzech 

 

 



 

IV. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO 

NABYTEGO W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO: (Proszę zaznaczyć X 

właściwe) 

 

Oświadczam, że ani wnioskodawca ani żaden członek 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 

takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

 

Oświadczam, że wnioskodawca oraz członkowie gospodarstwa domowego, na rzecz którego 

jest dokonywany zakup preferencyjny, nabyli 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). 

 

V. POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA:       

   

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

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233  

§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 
 

 

 

          (Miejscowość i data)          (Podpis Wnioskodawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim 

jest Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 534-

180-23-87, REGON: 000530608, tel.: (22) 731-32-00. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych, pod adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@ozarow-mazowiecki.pl lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora (jak w pkt 1). 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 

dla gospodarstwa domowego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 10 ustawy z dnia 

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dane 

osobowe będą przetwarzane w celu złożenia i weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa 

stałego dla gospodarstwa domowego. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych 

oraz zgodnie z prowadzoną w Urzędzie Miejskim Instrukcją Kancelaryjną. 

6. Decyzje dotyczące udostępnionych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym dane nie będą podlegać procesom profilowania. 

7. Dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione: 

• organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne  

lub działających na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

• innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Ożarów 

Mazowiecki przetwarzają dane osobowe na polecenie Administratora danych w celu realizacji 

zadania. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują następujące prawa: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych); 

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

10. Udostępnienie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z ustawy z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, 

a ich niepodanie uniemożliwi realizację celów wynikających z tej ustawy, tj. zakupu preferencyjnego 

paliwa stałego. 

11. Zakres przetwarzanych danych został określony we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego.  

12. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub innego reprezentanta podmiotu 

wnioskującego o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. 
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