
 

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA NA 2022 r. 

 

 

WÓJT GMINY KRZCZONÓW, 

ul. Spokojna 7 

23-110 Krzczonów 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię:……………………………………………………….……………………………………….. 

Nazwisko: ...……………………………………………………….……………………………….. 

 

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, 

NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

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

Ulica: …………………………………………………..………………………….………………… 

Nr domu: ……………………………………….…………………………………………………… 

Nr mieszkania: ………………………..……………………………………………………………. 

Nr telefonu lub adres e-mail: ……………………………………………………..………..………. 

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA: 

 

orzech .........................  ton* 

groszek .......................  ton* 

miał ............................. ton* 

*Należy wybrać właściwe. 

Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu w 2022 roku po preferencyjnej cenie to 1,5 tony. 

 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO               

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO 

 

(zaznaczyć właściwe pole) 

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. 

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 ………..…… ton. 

5. OŚWIADCZENIA 



 

Oświadczam, że: 

• Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

• Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 
 

…………………………………….. 
 

(data i podpis wnioskodawcy) 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Krzczonów w 

związku z rozpatrzeniem wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie. 

 

 
…………………………………….. 

 
(data i podpis wnioskodawcy) 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz. Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krzczonów, ul. Spokojna 7, 23-110 Krzczonów 

Można się z nim kontaktować listownie na adres Urzędu Gminy lub przez e-mail: sekretariat@krzczonow.mbnet.pl 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Sebastian Wnuk, e-mail: sebastian.wnuk@lokalneogniwo.pl 

3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożonym wnioskiem o  zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

przez gospodarstwa domowe- na postawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego przez gospodarstwa domowe (t.j. Dz.U.2022 r., poz. 2236). 

4) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane na zlecenie administratora tzw. podmioty przetwarzające.  

5) Pani/ Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania 

wskazanych w pkt. 3), a po tym czasie przez okres oraz  zakres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6) Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość do żądania od Administratora dostępu do 

swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub 

ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do 

przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO). 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa.  

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie będą 

przekazywane do państw trzecich. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Adnotacje urzędu przyjmującego wniosek 

Wnioskodawca   spełnia  /  nie spełnia*   warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 

i 1967). 

*niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………….. 
(podpis i pieczęć)

 


