
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 
Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI, pola wyboru należy zaznaczyć | X | 

 

WÓJT GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. 

 

 Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 
  

01. Imię (imiona) 

 

…………………………………………………………..……………………………… 

02. Nazwisko 

 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Adres pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny: 

 

Gmina  

Bukowina Tatrzańska 
 

Miejscowość i kod pocztowy 

 

Ulica 

 
 

Nr domu/ nr mieszkania 

Numer telefonu 

 
 

Adres poczty elektronicznej 

 
 

 

 

3. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego w okresie - maksymalnie 1,5 tony na każdy okres: 

ilość ton do dnia 31 grudnia 2022 r. ilość ton od dnia 1 stycznia 2023 r. 

1 Ekogroszek    1 Ekogroszek     

2 Orzech    2 Orzech    

3 Kostka    3 Kostka    
 

 

 

 

 

 

4. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (tj. zakupu za 

pośrednictwem Gminy Bukowina Tatrzańska), jeśli tak, to w jakiej ilości: 

Tak         w ilości ……………………… ton 

             Nie   

 

 

 



Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego 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 2000,00 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 2000,00 zł brutto za tonę w ilości:  

…………….. tony.* 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

 

 

……………………………………..    …………………………………… 
  (podpis wnioskodawcy) 

 

*zaznaczyć właściwe 
 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, 

informuję Pana/Panią, że: 

1. Administratorem Pana/i Danych jest: Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, 34-530 Bukowina Tatrzańska,                        

ul. Długa 144,  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 

       iod@ugbukowinatatrzanska.pl, 18 20 00 870 wew.: 68 lub pisemnie na adres: 34-530 Bukowina Tatrzańska, 

ul. Długa 144, 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przyjmowania i rozpatrywania wniosku o preferencyjny zakup paliwa 

stałego celem określenia zapotrzebowania ilości paliwa stałego wynikającego z umowy. 

4. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym 

organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi 

przepisami archiwalnymi tj. z ustawą z dnia 14 z lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

i przepisami wykonawczymi. 

6. Ma Pani/Pan prawo do:  dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, 

cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Podstawą prawną do przetwarzania danych 

osobowych są przesłanki ustawowe. 

8. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji  i profilowaniu. 

 

Adnotacje urzędu: 
Weryfikacja  Uwagi Data i podpis osoby 

weryfikującej 

W zakresie wypłacenia na rzecz 

gospodarstwa domowego, w skład 

którego wchodzi wnioskodawca, 

dodatku węglowego 

   

W CEEB 

 

 

   

W rejestrze PESEL oraz 

rejestrze mieszkańców  

 

   

 

(miejscowość i data) 

mailto:iod@ugbukowinatatrzanska.pl

