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BURMISTRZ PAJĘCZNA  

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE  do 31 grudnia 2022 r.  

W GMINIE PAJĘCZNO 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .   

3. * Niewłaściwe skreślić.    

 

1. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST 

DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY: 

Nazwisko: 

 

Imię: 

e-mail: 

 

nr telefonu: 

ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

Kraj: 

                                        POLSKA 

Województwo: 

                                                   Łódzkie 

Powiat: 

                                        Pajęczański 

Gmina: 

                                                Pajęczno 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

                                                       98-330 

Ulica: 

 

 

2. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 
 

DO 31 GRUDNIA 2022 r.      ZAPOTRZEBOWANIE DO 30 KWIETNIA 2023 

   

Ekogroszek /Groszek …………….ton,    Ekogroszek/Groszek …………….…ton, 

Kostka …………………….……. ton,    Kostka …………………….……. ton, 

Inny (jaki?) ……………….…….. ton.    Inny (jaki?) ……………….…….. ton. 

Uwaga! Ilość paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi: 

1. 1.500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

2. 1.500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.  

3. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAKUPU PALIWA STAŁEGO 
 

Odbiór we własnym zakresie  

 

Transport  z dodatkową płatnością u wybranego podwykonawcy 
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OŚWIADCZENIA 

  

Oświadczam, że:  

1) Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą, 

2) Oświadczam, że ani 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 w ilości co najmniej 1,5 tony.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………  …………………………  ………………………… 

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

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Urzędu Miejskiego w 

Pajęcznie, że: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Pajęcznie danych osobowych 

klientów jest Burmistrz Pajęczna. Adres Urzędu Miejskiego w  Pajęcznie: ul. Parkowa 8/12, 98-330 

Pajęczno. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@pajeczno.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia przez Ciebie wniosku dotyczącego zakupu 

paliwa stałego po cenach preferencyjnych. 

4. Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ust.1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

Przetwarzanie danych będzie polegało na deklaracji osób zainteresowanych zakupem paliwa stałego po 

cenach preferencyjnych. .  

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z klasyfikacją wynikającą z jednolitego rzeczowego 

wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i 

związki (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz. U. Nr 14, poz. 67). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych.  

7. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do podania danych. Ich nie przekazanie skutkować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl 

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom 

międzynarodowym. 

10. Przy  przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji, ani profilowanie. 


