
 
 

 

Wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego 

zakup paliwa od dnia 1 stycznia 2023 r. do 15 kwietnia 2023 r.  

(na sezon grzewczy 2022/2023) 

(Proszę wypełnić drukowanymi literami, wydrukować obydwie strony) 

 

Organ do którego składany jest wniosek: Wójt Gminy Jasienica 
- należy wypełniać CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

- pola wyboru należy zaznaczyć znakiem 

 

I. Dane wnioskującego:  

1. Imię …………………………………… 

2. Nazwisko …………………………….. 

3. Numer telefonu ……………………………………..    

4. Adres poczty elektronicznej ………………………. 

 

II. Adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny:  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(miejscowość, nr domu, nr mieszkania) 

 

III. Wnioskuję o zakup węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego:  

 

Groszek/ekogroszek   ☐              Gruby:  orzech  ☐    /   kostka  ☐           ilość ………. (w tonach) 

  

Ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 

max. 3 t – do dnia 30 kwietnia 2023 r. (pod warunkiem, że gospodarstwo domowe nie dokonało 

zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach, na sezon grzewczy 2022/2023). 

 

IV. Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego:  

   ☐  Oświadczam, że 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 3 ton .  

   ☐ Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na 

lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości ……….. (ilość podajemy  

w tonach).  

                              

  ……………………………………                                                         ……………………………………………… 
            (miejscowość i data )                                                                                                    (czy telny podpis wnioskodawcy) 

V. Oświadczam, że:  

- Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.  

- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art.  233  

§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.  

- Zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na odwrocie wniosku.  

 

                                                                                                                    ………………………………………… 
                                                                                                                                                      (miejscowość, data i czytelny podpis)     

 

 



 
 

 

 

 

 

UWAGA: Dostępność węgla nie zależy od Urzędu Gminy Jasienica. Pozytywna weryfikacja wniosku nie gwarantuje 

dostępności węgla bezpośrednio po uzyskaniu informacji o pozytywnej weryfikacji.  

Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie przekazana telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  

Informacja o dostępności węgla i miejscu odbioru będzie przekazana odrębnie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  

Zasady, warunki i tryb zakupu preferencyjnego węgla określa ustawa z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z obowiązkami określonymi w art. 13 Rozporządzeniem 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) dalej: 

RODO informuję, że: 

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Jasienica. Informacje o przetwarzaniu danych można uzyskać 

w Urzędzie Gminy w Jasienicy, Jasienica 159, 43-385 Jasienica. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: telefonicznie –  

nr tel.: 33/472 62 45, mailowo – e-mail: barbara.taton@jasienica.pl lub listownie pod adresem Administratora. 

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz 

weryfikacji wniosku o zakup.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c  RODO w związku z przepisami 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

4. Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych mogą być organy i podmioty wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz usługodawcy na 

podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi 

w związku ze wsparciem i asystą techniczną systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe. 

5. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 

6. Okres przechowywania danych 

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku a następnie archiwizowane z godnie  

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Prawa podmiotów danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Państwa prawa mogą podlegać ograniczeniom zgodnie z przepisami RODO. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

Obowiązek podania danych osobowych przez wnioskodawcę wynika z ustawy z dnia 27 października 2022 r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 

rozpatrywania skarg i wniosków. 

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane nie podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

mailto:barbara.taton@jasienica.pl

