
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO 
 
 

 

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 
 

WÓJT GMINY DĘBE WIELKIE 

 

CZĘŚĆ I 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

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

 

1. Imię ………………………………………………………………………………………… 

 

2. Nazwisko …………………………………………………………………………………... 

 
ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

1. kod pocztowy   ………………… miejscowość……………………………………… 

2. Ulica………………………………………………………………………………………… 

3. Nr domu ……………4. Nr mieszkania …………….5. Nr telefonu 1) …………………….. 

6. Adres poczty elektronicznej 1) ................................................................................................. 
 

1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy. 

 

OKREŚLENIE ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO, O ZAKUP KTÓREGO  WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

Planowana do zakupienia ilość węgla kamiennego Jeśli zamówisz mniej niż 1500 kg to w tym 

okresie, o którym mowa niżej nie będziesz mógł domówić węgla do 1500 kg: 

 

WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI I ZAZNACZ X w okresie do 31.12.2022 r. 
 

1 500 kg do 31.12.2022 r.          1 000 kg do 31.12.2022 r.         500 kg do 31.12.2022 r. 

 

     WYBIERZ JEDNĄ Z OPCJI I ZAZNACZ X w okresie po 1.01.2023 r. 
 

1 500 kg po 01.01.2023 r.      1 000 kg po 01.01.2023 r.    500 kg po 01.01.2023 r. 

 
 

Asortyment (wybierz jedną z opcji i zaznacz X): 
 

ekogroszek /groszek  

 
orzech.  

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego 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. 



INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

POPRZEZ SKLEP PGG, WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO NABYTEGO 

W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 
Należy zaznaczać X 

 

TAK - dokonałem/am/osoba w gospodarstwie domowym * zakupu preferencyjnego w ilości………..kg 

 
NIE – nie dokonałem/am/osoba w gospodarstwie domowym* zakupu preferencyjnego. 
 

 Niepotrzebne skreślić 

CZĘŚĆ II 
Należy zaznaczać X 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam,   że   nie   nabyłam/em   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 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych: 

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. 

 
1) należy zaznaczyć X jeśli składasz wniosek w okresie do 31.12.2022 r. 

2) należy zaznaczyć X jeśli składasz wniosek w okresie do 31.12.2022 i od 1.01.2023 r. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

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

(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (podpis wnioskodawcy) 

 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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)1 zapoznałem się z przedstawionymi mi podstawami prawnymi, zasadami przetwarzania, w tym udostępniania przekazywanych 
przeze mnie danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Współadministratorami danych osobowych są: 

a) Wójt Gminy Dębe Wielkie (tel. 25 756 47 00, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie); kontakt do Inspektora ochrony danych: 

iod.debewielkie@edukompetencje.pl.  

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Dębem Wielkim z siedzibą przy ul. Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, tel. (25) 756-47-46, e-mail: gops@debewielkie.pl; kontakt do 

Inspektora ochrony danych: iod@gops.debewielkie.pl 

2) Dane osobowe są przetwarzane w celu wskazanym w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  dotyczącej 

preferencyjnego zakupu węgla, który jest w dystrybucji gminy (zakup na podstawie wniosku o zakup lub stosownego zaświadczenia) oraz 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
w powiązaniu z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych2, z ustawą o 

dodatku węglowym3, a przez Ośrodek Pomocy Społecznej również w związku z ustawą o pomocy społecznej4.  Dane będą też przetwarzane 

w celach archiwalnych. 

3) Przetwarzane przez Współadministratorów dane osób zawarte we wniosku o zakup lub w zaświadczeniu  

są określone w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

4) Dane osobowe udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. właściwe instytucje kontrolne). Dostęp do 
danych w strukturze organizacyjnej Współadministratorów mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do 

realizacji obowiązków zawodowych. Dane mogą być również powierzone na zasadach określonych w art. 28 RODO, w szczególności 

podmiotom współpracującym z Gminą w zakresie dystrybucji paliwa stałego. 
5) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wynikających z przepisów prawa celów archiwizacji zgodnie z ustawą o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach5. 

6) Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania  
za pośrednictwem wskazanych powyżej Współadministratorów, prawo do ograniczenia przetwarzania  

w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz mam prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu 

nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w przypadku gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych 
osobowych narusza przepisy prawa.  

Przyjmuję do wiadomości, że do rozpatrzenia wniosku i do przygotowania umowy sprzedaży podanie danych osobowych jest obowiązkowe, 

a w przypadku ich niepodania skutkuje brakiem możliwości preferencyjnej sprzedaży węgla przez samorząd. 

 
1 dalej: RODO; 
2 Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r. poz. 2236); 
3 Ustawa dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692 ze zm.); 
4 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 ze zm.); 
5 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.). 


