
Kamiennik, dnia ………………………………….. 

 

WÓJT GMINY KAMIENNIK 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

na okres do 31 grudnia 2022 r. 

na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r., poz. 2236) 

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”: 

Imię i Nazwisko  
 

 

PESEL 
 

 

Nr telefonu lub adres poczty 
elektronicznej 
 

 

 

2. Adres miejsca prowadzenia gospodarstwa domowego, którego dotyczy wniosek o zakup 

preferencyjny: 

Miejscowość 
 

 

Kod pocztowy 
 

 

Ulica 
 

 

Nr domu 
 

 

Nr mieszkania 
 

 

 

 

3. Określenie rodzaju i ilości paliwa stałego, o którą występuje wnioskodawca: 

 

 ORZECH                            - ton 

            GROSZEK                          - ton 

 

UWAGA! Max 1,5 tony 

 



4. Oświadczenia (proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź) 

 Informuję, że ja jako wnioskodawca i/lub inny członek mojego gospodarstwa 
domowego dokonałem/dokonaliśmy już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w 
ilości ……..….. ton (np. w sklepie PGG) 
 

 Oświadczam, że ani ja, ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego, 
na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny, nie nabyliśmy węgla 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 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
 

 

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. 

………………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Klauzula informacyjna do wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kamiennik z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik. 

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora pod 

adresem mail: ochrona.danych@kamiennik.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 października 

2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa jest ono obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji 

zadania nałożonego w/w ustawą na Administratora. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ustawie o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, a po tym czasie przez okres wynikający z 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnymi 

archiwach. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a w określonych 

prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być 

zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO). 

9. Pani/Pana i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

………………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy 


