
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
(Art. 9 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .     

3. Należy wypełnić wszystkie pola, w pola które nie dotyczą wpisać „ nie dotyczy” lub „0” 

 

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY 

PALIWA STAŁEGO 

 

WÓJT GMINY WIŚNIOWA 

38-124 WIŚNIOWA 150 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

 

Imię (imiona)…………………………………………………………….……………………………………….. 

 

Nazwisko…………………………………………………………………………….….………………………… 

 

  

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA 

RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY  

 

Miejscowość ……………………………………   Kod pocztowy .…-…….  Gmina……………..……… 

 

Nr domu…………….          Nr mieszkania…………….    

 

Nr telefonu  lub adres poczty elektronicznej …………………………….1) 

1) Należy podać obowiązkowo  

 

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA:  

 

Zakup do 31 grudnia 2022 r.  

 

Ekogroszek/groszek ....................... ton 2) gruby ......................... ton 2) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

-Verte- 

 



– 2 – 

 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO 

W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO  

 

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 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  (Dz. U. 

poz. 2236). 

 

 

…………………………  …………………………  ………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Wiśniowa Kontakt: 38-124 Wiśniowa 150. Pytania, wnioski, kontakt 

z inspektorem ochrony danych: iod@wisniowa.pl. Cel wykorzystania: przyjmowanie, weryfikacja 

i rozpoznanie złożonego wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego lub wniosku o wydawanie 

zaświadczenia - w przypadku zakupu preferencyjnego w gminie sąsiedniej, dokonywanie wezwań 

i zawiadomień. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności 

dostępna jest pod adresem: https://wisniowa.pl oraz https://wisniowa.bip.gov.pl, zakładka „RODO”.  

 

 


