
 

 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WEGLA KAMIENNEGO 

Uwaga! Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 

6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych. 
 

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

WÓJT GMINY KUŹNICA 

pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1 

16-123 Kuźnica 

 

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

 

imię ……………………………………….. 

 

nazwisko …………………………………………….;  

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

dokonywany zakup preferencyjny;  

 

16-123 Kuźnica, …………………………………………………………………… 

3) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu; 

 

email: ……….…………….………………… lub nr tel.: ………………………………. 

        (należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy)   

4) określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje wnioskodawca w ramach 

zakupu preferencyjnego;  

Planowana do zakupienia ilość węgla kamiennego ………………. kg 

Sortyment (należy zaznaczyć X): 

 groszek  ………………………… kg 

 orzech …………………………… kg 

5) informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z 

podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego; 

Należy zaznaczać X 

 TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ………………….. kg 

 NIE – dokonałem/am zakupu preferencyjnego. 

 

Nr wniosku ………………../22 



6) Oświadczenie 

Oświadczam, że nie nabyłem/am ani żadna osoba z 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:  

1500 kg węgla kamiennego – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia              

31 grudnia 2022 r.,  

1500 kg węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r. 

– w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Kuźnica ……………………………….   ……………...……………………. 
(data: dd / mm / rrrrr)     (podpis wnioskodawcy) 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 

r. (Dz.U. UE. L 119, poz. 1) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Kuźnica jest Wójt Gminy Kuźnica, z siedzibą pl. 

1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty 

tradycyjnej na adres: pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica lub drogą e-mailową pod adresem: 

sekretariat@kuznica.ug.gov.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: 

iod@kuznica.ug.gov.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych. Podstawą przetwarzania danych będzie wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych tj. art 6 ust. 1 lit. c) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych), zwanego dalej „RODO”. 

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

podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż 

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

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zakupu 

preferencyjnego paliwa stałego. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane 

do profilowania. 

 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK 

Potwierdzenie wpłaty na zakup paliwa stałego: 

Data: ………………..……………..  

Kwota ……………………………….. 

………………………………… 

Data i podpis pracownika 

Potwierdzam, że wnioskodawca spełnia warunki do 

preferencyjnego zakupu węgla. TAK/NIE 

Poinformowano Wnioskodawcy: sms/email do klienta TAK/NIE 

 

 

………………………………… 

Data i podpis pracownika 
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