
WNIOSEK 

o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

(Proszę wypełniać wniosek drukowanymi literami) 

UWAGA: Osoby, które w roku 2022 złożyły wniosek o preferencyjny zakup paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych muszą ponownie złożyć wniosek na zakup paliwa  

w okresie 1.01.2023 r. - 30.04.2023 r. 

Organ, do którego składany jest wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego: 

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA 

Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny: 

1) Imię: 

………………………………………………………………………………………… 

2) Nazwisko: 

………………………………………………………………………………………… 

3) Numer PESEL:  

 

           

 

4) Numer telefonu:                                   lub                      5) Adres poczty elektronicznej: 

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

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

dokonywany jest zakup preferencyjny:  

1) Miejscowość i kod pocztowy: 

………………………………………………………………………………………… 

2) Ulica: 

………………………………………………………………………………………… 

3) Numer domu:                  4) Numer mieszkania 

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

 

Wnioskowana ilość (maksymalnie 3 t - pod warunkiem, że nie zakupiono jeszcze węgla w 

ramach zakupu preferencyjnego) i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego do dnia 30 kwietnia 2023 r.: 

 

Ekogroszek/groszek*    

 

 

Gruby*       

 

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

 



 

 

Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego w terminie do 31.12.2022 r. 

(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.  

 

 

Sposób poinformowania wnioskodawcy o wynikach weryfikacji: 

 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej 

 

Telefonicznie 

 

 

Odbiór węgla: 
 

Osobiście 

 

Upoważnione osoby (imię, nazwisko, pesel):  

 

 

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

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….   ………………………………… 

        (Miejscowość, data)                       (Podpis wnioskodawcy) 
 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych  

osób składających wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych osób wchodzących w skład gospodarstwa  

domowego, wskazanych we wniosku, jest Prezydent Miasta Rzeszowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 1,  

35-064 Rzeszów.  

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa: e-mail  iod@erzeszow.pl.  

3. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października  2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób wchodzących w skład gospodarstwa  domowego, wskazanych we 

wniosku, będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 27 października  2022 r.  o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) w tym: prowadzenia postępowań 

zmierzających do ustalenia prawa do preferencyjnego zakupu paliwa stałego, prowadzenia postępowań zmierzających 

do weryfikacji uprawnień oraz ewentualnego dochodzenia należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, 

wskazanych we wniosku, będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa.  

6. Pani/Pana dane oraz dane osobowe osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, wskazanych we wniosku, nie 

będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym 

lub do organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób wchodzących w skład gospodarstwa  domowego, wskazanych we 

wniosku, przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, wskazanego w pkt  4, a po tym czasie 

przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.   

8. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do: 

- żądania uzyskania dostępu do treści swoich danych; 

- sprostowania swoich danych; 

- żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl 

obowiązujących przepisów. 

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

10. Obowiązek zebrania i przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, określonych  

w pkt 4, stanowi obowiązek ustawowy. 

11. Źródłem pozyskanych danych będą dane uzyskane od Pani/Pana oraz dane z rejestrów publicznych.  

12. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe osób wchodzących w skład gospodarstwa  domowego, wskazanych we 

wniosku, nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym  z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….   ………………………………… 

             (Miejscowość, data)                      (Podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@erzeszow.pl

