
 

 
 

 

..........................................................................  Przesmyki, ............................................... 
(Imię, Nazwisko)                              (Data) 

.........................................................................     
         

....................................................................... 
(Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, 

 na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny) 

 

 

 

 

Wójt Gminy Przesmyki 
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO - WĘGLA 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO do 31.12.2022r. 
 

 

UWAGA! 

Informacje i oświadczenie złożone we wniosku o zakup 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. 

 

 

Wnoszę o zakup węgla w ilości ……………………… ton.  

 

Sortyment:  orzech / ekogroszek *  

 

Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu: 

………………………………………………………..  

 

Informuję, że już dokonałem zakupu preferencyjnego w ilości ……… ton / nie dokonałem 

zakupu preferencyjnego* 

 

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 1,5 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 

 

  
           …………………………... 

        (podpis wnioskodawcy) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna RODO- zakup preferencyjny paliwa stałego 

 

W związku z zapisami art. 13 i 14 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 ochronie danych) (Dz. 

U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Przesmyki, 

reprezentujący Gminę Przesmyki, z siedzibą: ul. 11 Listopada 13 , 08-109 Przesmyki, 

tel. 25 641 23 22 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę 

przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-

sk@tbdsiedlce.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z obsługą, 

rozpatrzeniem i realizacją wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego i wydania 

zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku 

węglowego. 

4. Państwa dane gromadzone są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa (art. 

6 ust.1 lit. c RODO), a w szczególności Ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust.1 lit. e RODO). 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przepisami 

prawa  

w zakresie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy. Niepodanie wymaganych danych 

skutkuje niemożnością załatwienia sprawy.  

6. Państwa dane przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

7. Dane z wniosku mogą być weryfikowane w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa 

domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego lub 

pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dodatek węglowy. Ponadto dane z wniosku mogą 

zostać zweryfikowane w rejestrze  centralnej ewidencji emisyjności budynków a także  

rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.  

8. Państwa dane mogą być przekazane innym instytucjom/podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa. Podstawą powierzenia są właściwie skonstruowane, zapewniające 

bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia/ umowy powierzenia danych do 

przetwarzania, zawarte z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora.  

9. Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do osiągnięcia 

celu w którym dane zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez 

czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.  

10. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość dostępu 

do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres 

Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: iod-

sk@tbdsiedlce.pl . 

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 

RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem 

właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

13. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji oraz profilowaniu. 

14. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.  
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