
                                                                         ……………………………………………………………, dnia ………………………… 

 

          

           Burmistrz Miasta i Gminy  

   Koźmin Wielkopolski 
 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego od 1 stycznia 2023 r. 

Imię  i nazwisko wnioskodawcy  

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

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

zakup preferencyjny: 

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

Adres poczty elektronicznej  

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

lub nr telefonu wnioskodawcy 

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

Ilość paliwa stałego, o zakup którego występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego 

(ilość paliwa stałego dostępna do jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 

preferencyjnego w sezonie 2022-2023 wynosi łącznie 3.000 kg):  
 

                             groszek (od 0,8 cm do 3 cm)                      …………………… kg 

                             orzech (od 2,5 cm do 8 cm)                        …………………… kg 

Jakość węgla gwarantuje certyfikat jakości wydany Gminie przez podmiot wprowadzający paliwo 

stałe do obrotu. 

Wnioskodawca  dokonał już zakupu preferencyjnego  w ilości ………..…..…….. kg paliwa stałego. 
 

Oświadczam, że wnioskodawca ani żaden członek jego 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 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak 

określona w przepisach wydanych na podstawie: art. 8 ust. 2 (3.000 kg).  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

                                                                                                       

………………………………………………………………………. 

                                                                                                       (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Wniosek zweryfikowano ……………………………………………………………………………….. 
                                                                (wpisać odpowiednio: pozytywnie lub negatywnie) 

 
Koźmin Wielkopolski, dnia ……. ………………………….. 2023 r. 



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

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta 

 i Gminy Koźmin Wielkopolski 

DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

 ul. Stary Rynek 11    63-720 Koźmin Wielkopolski 

telefon:  62 7216088   

adres e-mail: sekretariat@kozminwlkp.pl  

DANE 

KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

adres e-mail: iod@kozminwlkp.pl 

telefon:  62 7216088 

CELE 

PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA 

PRAWNA  

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku 

o  zakup preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.  

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy  

z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). 

 

ODBIORCY DANYCH 

 

Informacje o danych wnioskodawcy będą przekazywane  

do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Dane wnioskodawcy będą przechowywane przez 5 lat. 

PRAWA 

PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) przysługuje prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem.   

PRAWO 

WNIESIENIA 

SKARGI DO 

ORGANU 

NADZORCZEGO 

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

ŹRÓDŁO 

POCHODZENIA 

DANYCH 

OSOBOWYCH 

Dane osobowe pochodzić będą od wnioskodawcy. 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia  

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). 
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