
 

 WNIOSEK O ZAKUP   
(zakup paliwa stałego dotyczy osób fizycznych w gospodarstwie domowym, 

które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego) 

 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru  należy zaznaczać       lub    . 
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOLEC NAD WISŁĄ, 

 UL. RYNEK 1, 27-320 SOLEC NAD WISŁĄ 

 
  
1. DANE WNIOSKODAWCY 

 

 Imię 

 

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

 Nazwisko 

 

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

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

 
 Gmina 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
Kod pocztowy 

 

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

 Miejscowość 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 Ulica, nr domu, nr mieszkania 

 

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

 Nr telefonu  albo Adres poczty elektronicznej 
 

 

 

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

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA: 
(łącznie maksymalnie 1500 kg do 30.04.2023 r. - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych 

Dz.U.2022.2238) 

   do 30 kwietnia  2023 

□  orzech  ......................... kg                                                                                                                                                                               

□  groszek ......................... kg   

 

  

 



 
 

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 
 

 

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

 

 

UWAGA! 

1.Wymagane dane są orientacyjne. Ostateczna wersja zapotrzebowania i przyznana ilość paliwa na 

gospodarstwo domowe uzależniona będzie od jego dostępności. 

2. W przypadku dostępności w Gminie Solec nad Wisłą paliwa stałego, oświadczam, że zobowiązuję się do zakupu 

wymienionej ilości paliwa stałego. 

3. Miasto i Gmina Solec nad Wisłą nie odpowiada za jakość paliwa stałego, ani za termin dostawy. 
 
 
 

…………………………                                                                                                  ……………………………  
          (miejscowość)                                                                                                                               (podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wypełnia Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą 

 

KWALIFIKUJĘ/ NIE KWALIFIKUJĘ WNIOSEK DO REALIZACJI 

 

 

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

          data                                                                   podpis 

 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ) 
 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r.                          
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 
(dalej : RODO), uprzejmie informujemy, że:  

Administratorem Państwa danych osobowych podanych we wniosku jest Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą  

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA  

Z administratorem – Burmistrzem Miasta i Gminy Solec nad Wisłą można się skontaktować osobiście w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Solec Nad Wisłą, listownie pisząc na adres 27-320 Solec nad Wisłą ul. Rynek 1, lub drogą mailową pod 
adresem gmina@solec.pl  

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: 
iod@solec.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą, 27-320 Solec nad Wisłą ul. Rynek 1. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I                     PODSTAWA PRAWNA 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o zwrotu podatku akcyzowego  zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6. ust. 1 lit c)  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 (RODO)tj. 

wypełnieniem obowiązku ciążącego na administratorze  w związku  z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych . Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania 

zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.  

Działalność Miasta i Gminy jako jednostki realizującej zadania organu publicznego, w związku z czym nie wymagana jest 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

ODBIORCY          DANYCH  

Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom realizującym sprzedaż na podstawie Państwa zgody a także mogą 
być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami w/w ustaw podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; 
sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym 
podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą 
w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli 
po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane 
dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, 
pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. 

OKRES PRZECHOWYWANIA                                DANYCH  

Dane osobowe będą przechowywane zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.                    
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych.  

PRAWA PODMIOTÓW                                    DANYCH 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO  

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA  DANYCH OSOBOWYCH  

Dane osobowe pochodzą z pisemnego wniosku.  

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB  OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH  

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

ZAUTOMATYZOWANA DECYZJA ORAZ PROFILOWANIE  

Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu . 

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH  

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich. 

mailto:iod@gminabaltow.pl

