
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 NA OKRES DO 31.12.2022 R. 

 

 

Uwaga!  

Złożenie wniosku nie gwarantuje zakupu paliwa stałego tj. węgla, z przyczyn niezależnych od gminy. 

Gmina Dydnia nie jest gwarantem jakości paliwa stałego. 

 

 

 

Instrukcja wypełniania:  

1. Wniosek należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru należy zaznaczać X . 

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY 

PALIWA STAŁEGO 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO:  

DANE WNIOSKODAWCY  

1. Imię 

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

2. Nazwisko 

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

ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

1. Gmina ……………………………………………………………………………………………….… 

2. Miejscowość i kod pocztowy…………………………………………………………….…….……… 

3. Nr domu ………………………………………………………………………………………………..  

    Nr mieszkania ………………………………………………………………………….……………… 

4. Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………..                                       

    Adres poczty elektronicznej ……..………………………………………………………….………… 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO 

WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO  

 

Zgłaszam zamiar zakupu ………….. ton węgla (maksymalnie 1,5 tony) na potrzeby mojego 

gospodarstwa domowego na okres do 31.12.2022 r. 

 

Rodzaj węgla: 

 ☐ groszek  

 ☐ orzech  

 ☐ miał  

 

 
(INORMACJA! Zbiorcze zamówienie przesyłane przez gminę do podmiotu dystrybuującego musi wynosić minimum 25 

ton danego asortymentu ze względu na prowadzenie sprzedaży hurtowej a nie detalicznej). 



 

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 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.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

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

 

 

 

 

 …………………………………..   …………………………………..  

  (miejscowość i data)     (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
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 Dydnia reprezentowana przez Wójta. Kontakt - adres: 

36-204 Dydnia 224 tel. 13 430 81 21 e-mail: urzad@gminadydnia.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się skontaktować poprzez email: 

inspektorodo@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

3. Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:  art. 6 ust. 1 lit. 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 B 5 - tj. minimum 5 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia danej 

sprawy.  

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 niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

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

decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

 

 …………………………………..   …………………………………..  

  (miejscowość i data)     (podpis wnioskodawcy) 

mailto:urzad@gminadydnia.pl

