
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

        Wójt Gminy Czorsztyn 

        ul. Gorczańska 3 

        34-436 Maniowy 

 

……………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko Wnioskodawcy 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 
dokonywany zakup preferencyjny 

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

Mój numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Informacja o dokonanym do dnia 31 grudnia 2022 r. zakupie w ramach zakupu 

preferencyjnego przez wnioskodawcę (zaznaczyć właściwe pole): 

 Do 31 grudnia 2022 r. dokonano zakupu preferencyjnego w ilości:   

Orzech w ilości ……………. t 

Ekogroszek w ilości ………….. t 

 Nie dokonano zakupu preferencyjnego. 

Składam wniosek o zakup węgla (zaznaczyć właściwe pole): 

 Kostka 

 Orzech 

 Ekogroszek 

w ilości …………………. ton* 

Oświadczam, że: 
1) wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą; 
2) 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 
takiej jak określona w przepisach wydawanych 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. 
(Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń). 

 

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

       (miejscowość)      (data)   (podpis wnioskodawcy) 

 



Informacje 

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 

preferencyjnego wynosi maksymalnie: 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022r. i 1,5 tony od dnia  

1 stycznia 2023 r. 

*W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego 

w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż  

1,5 tony, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu 1,5 tony dostępnego do dnia  

31 grudnia 2022 r. powiększa limit 1,5 tony dostępny od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny. 

 

 Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.  (zaznaczyć pole) 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu związanego z niniejszym wnioskiem zgodnie z Rozporządzeniem 

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 ich 

swobodnego przepływu (tzw. RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych).  (zaznaczyć pole) 

 

……………….………………….………………. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnotacja urzędowa przyjmującego wniosek 

 

Wnioskodawca  

 spełnia 

 nie spełnia 

warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia  

5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). 

 

 

……………………………………………………………. 

Data i podpis uprawnionego pracownika  



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 

ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Czorsztyn reprezentowana przez Wójta.  

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod 

adresem: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy, 

poprzez email: gmina@czorsztyn.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: (18) 275-00-70. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

pod adresem e-mail: iod@iods.pl. 

3) Dane osobowe wskazane we wniosku będą przetwarzane w celu jego rozpatrzenia  

i przyznania lub odmowy możliwości zakupu preferencyjnego paliwa stałego oraz ustalenia 

liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego, a także w celach związanych z realizacją obowiązków księgowo-

rachunkowych, archiwizacyjnych oraz w razie ewentualnego ustalenia lub dochodzenia 

roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,  w związku z art. 6 ust. 

1 lit. c i f RODO  

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji 

prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie 

akt). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację 

dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.  

5) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na 

podstawie przepisów prawa oraz podmioty które świadczą usługi na rzecz Administratora i na 

podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w jego imieniu. 

6) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także -  

w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, 

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów 

wskazanych w pkt 3. 

8) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych. 


