
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 wynikającej z art. 233 § 

6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 

poz. 2236).  

Skrócona instrukcja wypełniania:  

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.    

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .      

  

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO/  

GORZOWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE   

ul. Walczaka 42  

66-400 Gorzów Wielkopolski  
  

Imię  

  

Nazwisko   

  

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

dokonywany zakup preferencyjny:  
  

Kod pocztowy  

  
 Miejscowość   

Ulica     

Nr domu   Nr mieszkania  Numer telefonu   

  

  

Adres poczty elektronicznej    

  

WNIOSKUJĘ  O  ZAKUP  PALIWA  STAŁEGO  W  RAMACH 

 ZAKUPU PREFERENCYJNEGO: 

 

  od dnia 1 stycznia 2023 r. o ………………. kg, (nie więcej niż 1,5 tony, lecz 

w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego 

w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 

1,5 tony to, o ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego do dnia 

31 grudnia 2022 r. można powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r., 

tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku - maksymalnie do ilości 3 ton) 

  

 Sortyment  Ilość/ w tonach   

groszek     

  

orzech     

  

 

Informuję, że już dokonałem w 2022 roku zakupu preferencyjnego węgla w ilości ……..… ton 

 

 

     



 

 

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 

takiej jak:  
  

a) 3 tony – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 
  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.  

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu 

danych osobowych dołączonej do wniosku.  

  

  

  

    

Gorzów Wielkopolski, dnia …………………………      …………………………...  
        (podpis wnioskodawcy)  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

  

Zgodnie z art.13 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  informujemy, że:   

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie 

z siedzibą przy ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 7 151 360.  

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest:  

Pan Robert Kędzior kontakt: iodo@gcprgorzow.pl  

3. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, a więc na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 października  

2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz.  

2236), zwanej dalej „ustawą” w celu weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 

– węgla kamiennego, zwanego dalej „wnioskiem”. W związku z powyższym podanie danych 

osobowych jest wymogiem ustawowym, w zakresie jaki wynika z art. 10 ustawy. Ich niepodanie 

spowoduje brak możliwości rozpatrzenia wniosku.   

4. W związku z weryfikacją wniosku Administrator danych ma uprawnienie do pozyskania 

informacji określonych ustawą,  w szczególności dotyczących uprawnień do dodatku 

węglowego, danych wynikających z  rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców lub centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (art. 12 ustawy).  

5. W celu realizacji zadań określonych ustawą, Administrator danych przekaże Pani/Pana dane 

osobowe podmiotowi za pośrednictwem, którego Gmina Miasto Gorzów Wielkopolski będzie 

realizować sprzedaż paliwa stałego – węgla kamiennego na podstawie ustawy.   

6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:  

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie 

(art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia);  

2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej Gorzowskiemu Centrum Pomocy Rodzinie (art. 6 ust. 1 pkt 

e rozporządzenia);  

3) w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody.  

7. Oprócz sytuacji określonej w ust. 3, w celach, o których mowa wyżej odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być:  

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa;  

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gorzowskim Centrum 

Pomocy Rodzinie przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest tutejsze GCPR 

Gorzów Wielkopolski.   

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:   

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;  

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

5) prawo do przenoszenia danych;  

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 



przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 

prawem.  

11. Aby skorzystać z uprawnień wskazanych wyżej może Pani/Pan skontaktować się z Gorzowskim 

Centrum Pomocy Rodzinie  listownie (66-400 Gorzów Wlkp., ul. Walczaka 42) lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sekretariat@gcprgorzow.pl  lub 

iodo@gcprgorzow.pl.  

12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 

dobrowolny.  

13. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.  

15. Informujemy ponadto, że jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Gorzowskie Centrum 

Pomocy Rodzinie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia  i 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych w Warszawie.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


