
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

Pola wyboru należy zaznaczyć X 

1. Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego. 

WÓJT GMINY TARNOWIEC 

38-204 TARNOWIEC 211 

2. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 

01. Imię (imiona)……………………………………………………... 

02. Nazwisko…………………………………………………………. 

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

dokonywany zakup preferencyjny: 

01. Gmina……………………………………………….…  

02. Miejscowość …………………………………………. 

      03. Nr domu………………………………………………  

04. Nr telefonu……………………………………………  

Wnioskowane zapotrzebowanie na węgiel kamienny w ramach zakupu 

preferencyjnego w okresie - maksymalnie 1,5 tony na każdy okres: 

 ilość ton do dni 31 grudnia 

2022 r. 

ilość ton od dnia 1 stycznia 

2023 r. 

 

Groszek/ekogroszek 

 

 

…………………………….. 

 

……………………………….. 

 

Węgiel gruby 

 

 

…………………………….. 

 

……………………………….. 

4. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli tak to w jakiej ilości) 

Tak ..........................  

Nie 



Oświadczam, że 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 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak 

określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 2022 

r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

(podpis wnioskodawcy) 

UWAGA: 
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Urzędzie Gminy Tarnowiec w dniach 

i godzinach pracy urzędu (pokój nr 7). 

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z preferencyjnym zakupem paliwa 

stałego 

art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Tarnowiec reprezentowana przez Wójta.  Kontakt do 

Administratora: Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec.  

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-

mail patrycja.karcczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit. c, e  RODO – tj. wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z 

realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.  

5. Złożenie wniosku oraz podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości 

preferencyjnego zakupu paliwa stałego. 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany 

odpowiednią kategoria archiwalną  

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które na podstawie 

obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych. Odbiorcą danych może być podmiot realizujący sprzedaż paliwa 

stałego z którym administrator zawarł stosowną umowę. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z 

administratorem.  

8. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.  

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: 1) prawo dostępu 

do danych osobowych; 2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych; 3) prawo do usunięcia danych osobowych 

- w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są 

niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 

prawa; 4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą 

kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla 

swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; 5) prawo 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących szczególnej sytuacji, zgodnie z art. 21 RODO.  

10. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania. 

 

(miejscowość i data) 

mailto:patrycja.karcczmarczyk-hap@ugtarnowiec.pl

