
 

                                                      Łowicz, dn.   ……………... 2023 r. 

          

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE W GMINIE ŁOWICZ 

                                                    ( 2023 r. ) 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

IMIĘ  ………………………………………. 

NAZWISKO ………………………………… 

ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY: 

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

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB NUMER TELEFONU WNIOSKODAWCY: 

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

2. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ 

WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO: 

GROSZEK:  ………………… t 

ORZECH:     ………………… t 
                                                                                                   CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY 

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

                                                  OŚWIADCZENIE 

JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 

FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 233 § 6 USTAWY Z 

DNIA 6 CZERWCA 1997 ROKU – KODEKS KARNY (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1138,1726 i 1855) I OŚWIADCZAM, ŻE ( *NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ ) :  

 DOKONAŁEM */ NIE DOKONAŁEM  ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO:  

        RODZAJ PALIWA:  GROSZEK* /ORZECH W ILOŚCI: …………… t 

 

 WNIOSKODAWCA ANI ŻADEN CZŁONEK JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY, NIE NABYLI PALIWA STAŁEGO 

NA SEZON GRZEWCZY PRZYPADAJACY 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 USTAWY Z DNIA                                  

27 PAŻDZIERNIKA 2022 R., O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTW DOMOWYCH 

                                                                                            CZYTELNY  PODPIS OŚWIADCZENIA POD 

                                                                                           RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ 

                                                                                       

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

 

 

 
Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 18 

lipca 2022 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną ( Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym albo podpisem osobistym. 

 



 

Szanowni Państwo,  

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Łowicz jest Wójt Gminy 

Łowicz  z siedzibą w Łowiczu, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, tel.: +48 (46) 830 26 30, fax: +48 (46) 

830 26 31,  e-mail: sekretariat@ug.lowicz.pl. 

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Łowicz jest ASYSTA sp. z o.o., reprezentowana przez 

Pana Pawła Modrzejewskiego - Prezesa Zarządu. 

3. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie 

działania Urzędu Gminy, a także przysługujących uprawnień, możecie Państwo skontaktować się                         

z Inspektorem Ochrony Danych: 

 na adres poczty elektronicznej: inspektor@kiodo.pl  

 telefonicznie: 544 544 001 

 listownie na adres: Asysta sp. z o.o., ul. Płocka 169, 87-800 Włocławek 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji spraw w Urzędzie Gminy 

Łowicz. 

5. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia. 

Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym                 (Dz. U. z 2018 r., poz. 994). 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o 

ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi 

informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw 

trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w 

przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanego celu. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan 

prawo do:  

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 

b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia. 

9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 

b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 

c. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia; 

d. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia; 

e. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia. 

10. Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których 

sprawowana jest prawna opieka.  

11. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje 

Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  

Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane. 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 

danych osobowych. 

13. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich 

podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. 

14. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Inspektor Ochrony Danych 

W Urzędzie Gminy Łowicz wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to firma, z którą możesz się 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania  

z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Inspektorem jest ASYSTA sp. z o.o., reprezentowana przez Pana Pawła Modrzejewskiego – Prezesa Zarządu.                     

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Asysta sp. z o.o., ul. Płocka 169, 87-800 Włocławek, 

 przez e-mail: inspektor@kiodo.pl. 

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                      CZYTELNY  PODPIS 
 
                                                                                                                              ………………………………………………. 
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