
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI 

2. Pola wyboru należy zaznaczać znakiem  lub   

 

1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK: 
 

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 

 

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

Nazwisko: Imię: 

  

e-mail: Nr telefonu: 

  

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

Kraj: Województwo: Powiat: 

Polska Podkarpackie Niżański 

Gmina: Ulica: Nr 
domu: 

Nr 
mieszkania: 

Rudnik nad Sanem    

Miejscowość: Kod 
pocztowy: 

 _ _- _ _ _ 

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH 
ZAKUPU PREFERENCYJNEGO1: 
 

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

 Węgiel orzech  

 Ekogroszek 
  
  0,75 t  lub   1,5 t 
 

Sprzedaż prowadzona jest na palety. Na jednej 
palecie znajduje się 0,75 t węgla typu ekogroszek. 

                                                           
1 Zaznaczyć właściwe 

  



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

ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO2: 

 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 w ilości 1,5 tony3 lub 3 ton4. 

 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). 
 

5. Oświadczenia5: 

 Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

   
 
 
 
 

Miejscowość i data  Podpis wnioskodawcy 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.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 danych osobowych) - RODO informuję iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z siedzibą w Rudniku nad Sanem pod adresem 
ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem, tel. 15 8761 002. 

2. W Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pan Sebastian Stój, z którym można się 
skontaktować: mailowo pod adresem: iod@rudnik.pl, telefonicznie: 015 8762 555, listownie Inspektor Ochrony Danych siedziba:  
ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 
zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów tj. do czasu rozpatrzenia wniosku, a następnie zgodnie 
z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania lub odmowy zgody na przetwarzanie danych 
osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

8. Posiada Pani/Pan prawo: 

a) dostępu treści do swoich danych, 
b) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
c) prawo do przenoszenia danych, 
d) prawo wniesienia sprzeciwu. 

9. 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 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych  
i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane 
osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także 
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

                                                           
2 Zaznaczyć właściwe. 
3 Gdy wniosek jest składany do dnia 31 grudnia 2022 roku 
4 Gdy wniosek jest składany po 1 stycznia 2023 roku 
5 Proszę zaznaczyć oba oświadczenia. 


