
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA  
( proszę wypełniać czytelnie)

Data złożenia wniosku :   

Wójt Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice

Imię i nazwisko wnioskodawcy : 

  

Adres gospodarstwa domowego na 

rzecz którego dokonywany jest zakup : 
  

Adres poczty elektronicznej ( e-mail):   

Numer telefonu:   

I. Informuję, że dokonałem już wcześniej zakupu      

preferencyjnego: 

TAK                        w ilości ………… t 

NIE  

II. Wnioskuję o zakup węgla preferencyjnego na 

potrzeby mojego gospodarstwa domowego w 

okresie do 31.12.2022 r.: 

TAK                        w ilości ………… t 
                                             ( maksymalnie 1,5 t)  

NIE  

III. Wnioskuję o zakup węgla preferencyjnego na 

potrzeby mojego gospodarstwa domowego w 

okresie od 01.01.2023 r.: 

TAK                        w ilości ………… t 
                                         ( maksymalnie 1,5 t) 

NIE  

IV. Rodzaj węgla: 

         groszek/eko groszek (nie workowany)  



orzech 

Oświadczam, że ani Wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego Wnioskodawcy, 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 o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego przez gospodarstwa domowe.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 
  

podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o zakup węgla składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 233 § 6 ust. ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny.

(podstawa prawna: art. 10 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych)



UWAGA!  

1. Złożenie wniosku nie gwarantuje zakupu węgla po cenach preferencyjnych.  

2. Przed ostatecznym zamówieniem tut. Urząd skontaktuje się z zakwalifikowanymi do 

programu Wnioskodawcami potwierdzając aktualność wniosku oraz przekazując ostateczną

cenę za 1 tonę węgla (nie więcej niż 2.000 zł/tonę – cena nie uwzględnia kosztów 

transportu). 

3. Osoby zakwalifikowane do preferencyjnego zakupu będą musiały spełniać wymogi zapisów

Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

 

Klauzula Informacyjna dla celu realizacji ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

1.Zgodnie ROZPORZĄDZENIEM 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) informuję, 
iż:
2.Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Urzędzie Gminy w Tomicach, 34 - 100 
Tomice, ul. Wadowicka 51. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: listownie: 34 - 100 Tomice, 
ul. Wadowicka 51; telefonicznie: 33 82 335 98; elektronicznie: gmina@tomice.pl
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu rozpatrzenia złożonego wniosku o zakup 
preferencyjny węgla
4.Podstawa prawna:
5.na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. 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):
a.wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa  art.6 ust.1 lit. c RODO;
b.wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora art.6 ust.1 lit. e RODO;
c.ustawa  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
6.Inspektor Ochrony Danych, kontakt e- mail: iod.gmina@tomice.pl
7.Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępnione:
a.podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie
b.organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną 
podstawę prawną.
8.Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności ustawy 
z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
10.W granicach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
11.Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy w związku z 
realizacją wniosku o zakup preferencyjny węgla.
12.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016r.
13.W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych 
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Tomice, ………………………………………………………………
(data i czytelny podpis)

 

 

 

 


