
              
  Przemęt, dnia                                          ………………… 
 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy 

      

Adres gospodarstwa domowego 
 

      

      

Gmina Przemęt 
ul. Jagiellońska nr 8 
64-234 Przemęt 

 
 
 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa 

domowego  

1. Składam wniosek o zakup paliwa stałego – węgla kamiennego: 

a) w ilości:  

             tony           0,5 tony     1 tony      1,5 tony 

b) według sortymentu (grubości ziaren): 

   miał (0-5mm)        groszek (5-30mm)       pozostały (powyżej 30mm) 

 

2. Mój adres poczty elektronicznej:                                                                  ……………………………………………………………… 
lub nr telefonu                                 ……………………………………………………………………………………… 

3. Informuje, że:  

 dokonałem zakupu preferencyjnego w ilości      tony,          ……………..     
 nie dokonałem zakupu preferencyjnego*. 

*zaznacz właściwe 

 
4. 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 1,5 tony. 
 

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych na odwrocie wniosku  

 

 

….…..……………………………… 

Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

      



 

Preferencyjne paliwo stałe – informacja o przetwarzaniu danych 

1. Administrator Pani/Pana danych Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: urzad@przemet.pl, 65 549 60 

71, 65 615 69 49. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@przemet.pl oraz nr telefonów: 728706901, 667941610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i realizacja wniosku na zakupu preferencyjnego paliwa stałego oraz 

potwierdzenie dostawy na podstawie protokołu przekazania. Podstawa prawna: art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze w zw. art. 10 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z 

ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Okres przechowywania: Dane przechowywane będą zgodnie z przepisami ustawy o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt przez 

okres 5 lat. 

5. Odbiorcy danych:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia, m.in. dostawcy usług 

hostingowych, dostawcy paliwa stałego. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z 

przepisów prawa wskazanych w pkt. 3 niniejszej klauzuli i jest niezbędne do złożenia i 

rozpatrzenia wniosku. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia i 

rozpatrzenia wniosku. 

ADNOTACJE URZĘDOWE (WYPEŁNIA URZĘDNIK): 

WERYFIKACJA WNIOSKU  

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym 

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

niniejszy wniosek został zweryfikowany: 

   pozytywnie         w trakcie weryfikacji    negatywnie  

Uzasadnienie weryfikacji negatywnej: ……………………………………………………………. 

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

 

……………………………………  ……………………………………………………. 
DATA WERYFIKACJI                      PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO WERYFIKACJI 

 
 

STWIERDZENIE POPRAWNOŚCI WNIOSKU 
 

Stwierdzam, że niniejszy wniosek został wypełniony poprawnie. 
 
 
 
…………………………………  ………………………………………………………. 

DATA POTWIERDZENIA    CZYTELNY PODPIS OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ 


