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1.   Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Nr telefonu lub adres poczty elektronicznej       

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

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

dokonywany zakup preferencyjny: 

 

01. Gmina  

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

02. Miejscowość i kod pocztowy  

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

03. Ulica     04. nr domu    05. nr mieszkania  

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

3. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego 

w okresie – maksymalnie łącznie 1 500 kg na każdy okres:  

 

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

 

01.  ekogroszek ** 

02.  groszek ** 

03.  orzech ** 

04.  kostka ** 

(**- Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających              

do obrotu) 

X 



4. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli tak to w jakiej ilości)  

 

Tak                                Ilość  kg 

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 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co 

najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

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

 

 

 

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

(miejscowość i data)                (podpis wnioskodawcy) 

UWAGA: 

 Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się: 

- pisemnie w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu przy ul. Kościuszki 21  

- elektronicznie na adres zuk@goniadz.pl (wówczas wniosek należy opatrzyć 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym). 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie art.13 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 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, tel. 85 738 00 43, 
email: kancelaria.um@goniadz.pl; 

2. W Urzędzie Miejskim w Goniądzu wyznaczony został inspektor ochrony danych, dane kontaktowe – iod.um@goniadz.pl, 
tel. 85 738 00 43; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa 
stałego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych; 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane innym podmiotom, w tym 
organizacjom międzynarodowym, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów, w szczególności 
organów władzy publicznej, sądów, itp. lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych 
osobowych, w tym przez ZUK w Goniądzu na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Goniądz, w 
myśl art. 12 ust.4 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych; 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 oraz w okresie 
przechowywania dokumentacji archiwalnej związanej z realizacją tych celów ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
b) sprostowania, zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
c) usunięcia swoich danych osobowych, 
d) przenoszenia swoich danych osobowych, 
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, przy czym wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 
7. Podanie danych jest konieczne w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego; 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 

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

mailto:zuk@goniadz.pl

