
                                                                                                                   Wpłynęło dnia:………………………..   

Godz……………Podpis:……..…………

…. 

 
 .................................................  

 (Imię i nazwisko) Pierzchnica, dnia ..........................
  (miejscowość, data) 
   ...................................................  

    ................................................ 
 (Adres gospodarstwa domowego) 
 

   Nr tel......................................... 

 

   E-mail:……………………….. 

 

 

WNIOSEK O  PREFERENCYJNY  ZAKUP  WĘGLA 

   

Składam wniosek o zakup węgla w okresie do 31.12.2022r. w ilości (max 1,5 tony): 

□ węgiel ..……..………. ton 

lub 

□ groszek ..……………. ton, 

 

Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości 

paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu: 

 

□ tak, dokonałem/am* w ilości ………. ton 

□ nie dokonałem/am* 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego 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 wydanych na 

podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 
 

Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
(art. 233 § 6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 1138) Kodeksu Karnego -  Kto, składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.) 

 

 ................................................. 
 (podpis wnioskodawcy) 
 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną wynikającą z przepisów RODO, 

która stanowi załącznik do niniejszego wniosku. 

 

 ................................................. 
 (podpis wnioskodawcy) 

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica 

                 Ul. Urzędnicza 6 

               26-015 Pierzchnica 



 

 

Klauzula Informacyjna  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego    i Rady 

(UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że: 

Administrator danych: 

Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy                             

w Pierzchnicy danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica. 

Adres: ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, adres e-mail: urzad@pierzchnica.pl 

Inspektor ochrony danych: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy: 

 Tel: 602779754, e-mail; abcrodo@op.pl i rubinek1010@wp.pl 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora  zadań realizowanych                   

w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO) w szczególności w celu: realizacji zadania na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2236), w zw. z art. 6 

ust. 1 lit. c i lit. e RODO, w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do zakupu preferencyjnego paliwa 

stałego; 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych 

(kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin                  

i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; 

trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria 

okresu przechowywania ustala się  w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym 

wykazie akt. 

Prawo do dostępu danych osobowych: 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie danych 

odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, petenci mają prawo do cofnięcia zgody     na przetwarzanie 

ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcy danych: 

Odbiorcami danych będą instytucje uprawnione z mocy prawa. 

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest 

obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do 

realizacji celów. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych osoby zostaną o tym fakcie 

poinformowane. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem 

wniosku  bez rozpatrzenia. 

 ................................................. 
 (data,  podpis wnioskodawcy) 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
mailto:urzad@pierzchnica.pl
mailto:abcrodo@op.pl

