
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

NA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R.  

 

Wójt Gminy 

Góra Świętej Małgorzaty  

99-122 Góra Świętej Małgorzaty 

 

Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

 

I. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

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

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

zakup preferencyjny paliwa stałego: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

……………………………………………………………………………………………… 

UWAGA!!! 

W przypadku niewykorzystania przysługującej wnioskodawcy ilości węgla wynoszącej 1500 

kg do 31 grudnia 2022 r., istnieje możliwość zakupu węgla na okres od 1 stycznia 2023 r. do 

30 kwietnia 2023 r. w ilości ponad 1500 kg,  

z zastrzeżeniem, iż łączna ilość zakupionego węgla nie może przekroczyć 3000 kg.  

II. Dane dotyczące zakupu paliwa stałego: 

 

Rodzaj paliwa            (węgla 

kamiennego) 

Ilość do 30 kwietnia 2023 r. 

 

Ekogroszek/groszek  

Kostka/orzech  

 

 

4. Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego, wraz z podaniem ilości 

węgla kamiennego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego.  

W przypadku wątpliwości, zgodność wpisanych danych będzie weryfikowana przez 

pracowników Urzędu Gminy Góra Świętej Małgorzaty 

 

 

 

 



 

Należy zaznaczać X 

□ TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego od Gminy Góra Świętej Małgorzaty 

w ilości .................... kg 

□ NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego od Gminy Góra Świętej Małgorzaty . 

Oświadczam, że ani ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli 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 określona 

w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

z art. 233 §6 Kodeksu Karnego. 

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji wniosku o zakup 

preferencyjny paliwa stałego. 

 

………………………………………………. 

                                                                                       Data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Z uwagi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w związku z ubieganiem się o zakup 

preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowe, w związku z art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwane także "RODO"), informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Góra Świętej Małgorzaty Z 

Administratorem można skontaktować się pod nr tel. 24 389 24 00, poprzez adres           e-mailem 

sekretariat@goraswmalgorzaty.pl lub pisemnie na adres siedziby: Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-

122 Góra Świętej Małgorzaty. 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych poprzez adres e-mailem sekretarz@goraswmalgorzaty.pl, pod 

nr tel. 24 389 24 00  lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji wniosku w sprawie  zakupu 

preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Podstawa prawna: art. 12 ustawy z 

dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, 

art. 6 ust. 1 lit. c) 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  

4) Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane.  Odbiorcą 

Pani/Pana danych będą organy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator 

zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych 

osobowych.  

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, 

a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz z klasyfikacją wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu 

akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki 

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz. U. Nr 14, poz. 67). 

 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl 

8) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania    danych 

osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować 

pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.    

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i udostępniane organizacjom 

międzynarodowym. 

10) Przy  przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych nie będzie użyte zautomatyzowane podejmowanie 

decyzji, ani profilowanie.  


