
Data, miejscowość ……………………………… 

Imię i Nazwisko wnioskodawcy 

……………….…………………………………. 

Adres gospodarstwa domowego 

……………….…………………………………. 

……………….…………………………………. 

Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu 

…………………………………………………………  

 

Wójt Gminy Gnojnik 

 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla 

Składam wniosek o zakup węgla kamiennego asortyment: groszek / orzech * 

• w okresie do 31 grudnia 2022 roku w ilości ………….. ton, 

• w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 – w ilości …………... ton. 

 

Informuję, że dokonałem / nie dokonałem* zakupu preferencyjnego paliwa stałego w 

ilości …….. t. 

*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 świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną wynikającą z 

przepisów RODO, która stanowi załącznik do wniosku. 

 

……………………………… 

podpis wnioskodawcy 

 

 

 Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 

preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 

 



Klauzula informacyjna 

dla klientów Urzędu Gminy w Gnojniku 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Gnojniku, 32-

864 Gnojnik 363. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: mjagielska@gnojnik.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zakupu paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami 

prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

(o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej), prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

mailto:mjagielska@gnojnik.pl

