
WNIOSEK 

O ZAKUP PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO 

PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE 

NA TERENIE GMINY PRZESMYKI 

 

UWAGA! 

Informacje przedstawione w niniejszym wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu 

karnego. 

Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Skrócona instrukcja wypełniania  

1. Należy wypełniać wielkimi literami. 

2. Pola wyboru należy zaznaczyć X 

 

WÓJT GMINY PRZESMYKI 

 

1) Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………………………………... 

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

dokonywany zakup preferencyjny: 

Miejscowość: ………………………………………………………………………………………. 

Ulica i nr domu: ……………………………………………………………………………………. 

3) Numer telefonu wnioskodawcy/ adres poczty elektronicznej: 

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

4) Określenie ilości i rodzaju paliwa stałego, o zakup którego wystąpił i będzie występował 

wnioskodawca wraz z podaniem asortymentu (groszek, orzech/kostka): 

1. Zakupiona ilość węgla do dnia 31.12.2022: ……………… ton 

a) Zakupiony asortyment (wstaw znak X): groszek                 orzech/kostka  

2. Planowana do zakupienia ilość węgla od dnia 01.01.2023 r.* : ………………….. ton  

a) Asortyment (wstaw znak X): groszek                orzech/kostka  

5) Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości 

nabytego paliwa stałego (zaznaczyć właściwe):  

Oświadczam, że: (nie dotyczy zakupu od Gminy) 

 TAK – dokonałem/am zakupu preferencyjnego  w ilości ……… ton. 

 NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego. 

6) Wnioskodawca, ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany 

jest zakup preferencyjny nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 

2.000 złotych brutto za tonę w ilościach: do dnia 31.12.2022 r. 1.500 kg od dnia 01.01.2023 r. 1.500 kg 

– łącznie 3.000 kg. 

 
*W przypadku, gdy do 31.12.2022 r. wnioskodawca nie dokonał zakupu węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu  węgla w ilości 

mniejszej niż 1,5 tony, teraz będzie uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu, jednak nie więcej niż 3 tony. 

…………..………………………… 

data / podpis 



Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

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  przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, 

informuję, iż: 

1. Administrator 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Przesmyki, ul. 11 Listopada 13, 08-109 

Przesmyki, adres e-mail: gmina@przesmyki.pl nr tel. 25 641 23 11. 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania 

Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich 

przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i obsługi wniosku o zakup 

preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych lub wydania zaświadczenia 

potwierdzającego wypłacenie na rzecz  gospodarstwa domowego dodatku węglowego na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych. 

4. Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania 

przepisami prawa. Ponadto dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane 

osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia. Odbiorcą danych może być także podmiot 

dostarczający korespondencję oraz podmiot sprzedający węgiel. 

5. Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu określonego w pkt 3 tj. przez 

okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym dane zostały zebrane, a następnie przez okres 

wynikający z obowiązku archiwizacyjnego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą 

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Informacja o wymogu podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Niepodanie danych będzie 

skutkowało odmową rozpatrzenia i obsługi wniosku lub wydania zaświadczenia potwierdzającego 

wypłacenie na rzecz  gospodarstwa domowego dodatku węglowego. 

 

 

 


