
 

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

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
Proszę wypełnić WIELKIMI LITERAMI Pole wyboru należy zaznaczyć znakiem  X 

 

Burmistrz Gminy Rawicz 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

DOTYCZĄCY ZAKUPU DO DNIA 31.12.2022 r. 
 

 

1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 

 

2. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY 
ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

Nazwisko: 

 

Imię: 

 

Nr telefonu:  

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): 

 

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

Gmina: 

Rawicz 

Ulica: 

 

Nr domu: 

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

63-900 
 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH 
ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

 

Rodzaj wnioskowanego paliwa do zakupu Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu podana w tonach (łącznie nie więcej niż  1,5 
tony) 

 Węgiel orzech (0,2 do 8,00cm)  

 Groszek (0,8 do 3,00cm)   

 
 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM 

ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO 

 Informuję, że nie dokonałem/am / zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 

 Informuję, że dokonałem/am zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości ……………. ton 

5. OŚWIADCZENIA 

 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. 

 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). 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.  

 
……………………………………………………………. 

data i podpis wnioskodawcy 



 

 
Klauzula informacyjna 
Zgodnie  z 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych) RODO, informuję, że: 
1. Administrator danych-  Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy 
Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. 
2.Kontakt z Administratorem- z Administratorem – Burmistrzem Gminy Rawicz można się skontaktować:1/ pisemnie: na adres siedziby ul. 
Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz,2/ mailowo na adres  e-mail :   umg@rawicz.eu 3/ telefonicznie- pod nr telefonu  65 616 49 81 
3.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  z którym można się kontaktować we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 1/ pisemnie na adres :  
 ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz,2/ mailowo na adres  e-mail:   iod@rawicz.eu 3/ telefonicznie pod nr telefonu 65 616 49 80  
4.Cel przetwarzania i podstawa prawna - Państwa  dane osobowe   będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO) oraz  na podstawie  art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych. Celem przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku określonego w przepisach prawa , jakim jest  zapewnienie 
preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 
5. Odbiorcy danych- Odbiorcą Państwa danych mogą być Współadministratorzy ,  podmioty , którym powierza się przetwarzanie danych na 
podstawie zawartych umów, a także inne podmioty i instytucje upoważnione z mocy prawa.  
6.Przekazywanie danych do państw trzecich -Dane nie będą  przekazywane poza teren UE ani do organizacji międzynarodowych. 
7.Przechowywanie danych -Dane  będą  przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do czasu ustania celu ich przetwarzania a 
następnie archiwizowane  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r.  o narodowym zasobie archiwalnym i   archiwach   oraz   
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresów działania archiwów zakładowych. 
8.Prawa podmiotu danych- Mają  Państwo  prawo dostępu do treści danych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na 
podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo cofnięcia zgody na 
ich przetwarzanie (o ile podstawą przetwarzania była wyrażona zgoda). 
9.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Przysługuje Państwu  również prawo  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
Osobowych  , ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa, jeśli uznają  Państwo , że przetwarzanie danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 
10. Podanie danych- Podanie danych jest dobrowolne , lecz niezbędne do realizacji zakupu paliwa stałego dla gospodarstwa domowego na 
preferencyjnych zasadach.  W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowania złożonego do Burmistrza wniosku  
o preferencyjny zakup paliwa stałego dla Państwa gospodarstwa domowego. 
11. Przetwarzanie danych - Przetwarzania danych osobowych nie będzie poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ,  w tym również z 
wyłączeniem profilowania. 
 
 
 
 
 

                   ……………………………………….                                                                                            ……………………………………….. 
                        miejscowość i data                                                                                                                 czytelny podpis 

 
 
 

 

WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ PRACOWNIKA 

 

 negatywna   

 pozytywna 

 pozytywna w części, przyznano ……………… ton 

 

Weryfikacji dokonano w zakresie:  

1) wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego , w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym 

2) pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego 
3) zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w ustawie  

z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 
(Dz.U. z 2022r. poz.438 z późn. zmian), 

4) dane zgromadzone w rejestrze Pesel oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji 
ludności ( Dz.U.z 2022r. poz. 1191) 

 

Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
 

                                                                      …………………………………………………………… 
data i podpis pracownika dokonującego weryfikacji   

 

mailto:umg@rawicz.eu
mailto:iod@rawicz.eu

