
 Pawłowiczki, dnia ………………………………….. 

 

WÓJT GMINY PAWŁOWICZKI 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

na okres do 31 grudnia 2022 r. 

na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) 

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

Imię i Nazwisko  

 
 

PESEL 

 
 

Nr telefonu lub adres poczty 

elektronicznej 

 

 

 

2. Adres miejsca prowadzenia gospodarstwa domowego, którego dotyczy wniosek o zakup 

preferencyjny: 

Miejscowość 

 
 

Kod pocztowy 

 
 

Ulica 

 
 

Nr domu 

 
 

Nr mieszkania 

 
 

 

3. Określenie rodzaju i ilości paliwa stałego, o którą występuje wnioskodawca: 

 ORZECH - …………… - ton 

           GROSZEK- …………... – ton 

 

UWAGA! Max 1,5 tony 

 

 



4. Oświadczenia (proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź) 

 Informuję, że ja jako wnioskodawca i/lub inny członek mojego gospodarstwa 

domowego dokonałem/dokonaliśmy już zakupu preferencyjnego paliwa stałego                   

w ilości ……..….. ton. (np. w sklepie PGG) 

 

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

na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny, nie nabyliśmy węgla 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. 

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej 

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

 

………………………………………. 

                                                                                                  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13,14 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), 

zwanego dalej „ Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Pawłowiczki z siedzibą                              

w Pawłowiczkach 47-280, Plac Jedności Narodu 1, telefon kontaktowy: 77 403 64 61, adres poczty 

elektronicznej: ug@pawlowiczki.pl. 

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego 

funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z realizacją obowiązków 

wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego                    

dla gospodarstw domowych, ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego                              

na Administratorze. 

b) art. 6 ust. 1 lit. f  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych                      

na   podstawie przepisów prawa oraz  podmioty z którymi współpracuje Administrator:  



podmioty świadczące usługi w zakresie IT – podmiot zapewniający asystę i wsparcie techniczne                               

dla systemów informatycznych. 

6. Będziemy przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer 

telefonu, adres email. 

7. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa. Niepodanie danych 

będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych. 

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania, a następnie 

przez okres 5 lat liczonych od dnia 1 stycznia następnego roku. 

9. Administrator danych osobowych  oświadcza i zapewnia, że stosuje środki organizacyjne                               

i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych, które 

odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych                                

(art. 15 RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych                        

w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

d) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO (art. 21 RODO). 

       Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów           

       RODO. Z praw tych może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. 

11. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

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

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również                        

w formie profilowania.  

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

………………………………………. 

                                                                                                  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


