
    

  

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

UUPRAWNIONE DO ZAKUPU WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ SĄ OSOBY, KTÓRE: 

: 

1. Figurują w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na podstawie złożonej deklaracji  

do dnia 11 sierpnia 2022 r.; 

2. Spełniają warunki  uprawniające do otrzymania dodatku węglowego lub już go otrzymały; 

3. Nie zakupiły paliwa stałego w cenie poniżej 2 tys. zł w sezonie grzewczym 2022/2023. 

 
 

WÓJT GMINY RUDNIKI 

ul. Wojska Polskiego 12A,  46-325  Rudniki 
 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

 

Imię  ……………………………………   Nazwisko    …………………………………………… 

Numer PESEL 

 
 

 

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA 

RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 
 

Gmina ……………………………….    Kod pocztowy   ……..-………. 

Miejscowość……………………………………………  Ulica  …………………………………… 

Nr domu ………….  Nr mieszkania    ………… 

Nr telefonu1) …………………… Adres poczty elektronicznej1)……………………………………. 

 

1) Należy podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy celem korespondencji 

związanej z preferencyjnym zakupem węgla. 

 

 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA: 
 

 

Planowana do zakupu ilość węgla:  

Max 3,0 tony (od dnia 01.01.2023 r.) 
 

 

     orzech  - od 01.01.2023r. ….……tony 2) 
 

       groszek/ekogroszek - od 01.01.2023r. …….… tony 2) 

miał - od 01.01.2023r. …… tony 2) 

2) Należy wybrać właściwe 
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4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO 

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO 
 

Oświadczam, że 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. 3) 

Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na 

lata 2022/2023, po  cenie  niższej  niż  2000  zł  brutto  za  tonę  w ilości ……….. (ilość podajemy 

w tonach).3) 

 

3) Należy wybrać właściwe                                                                                                                                           
 

 

 

OŚWIADCZENIA 

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

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że za jakość węgla odpowiada podmiot wprowadzający węgiel do obrotu. 

 

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

(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr)             (podpis wnioskodawcy) 
 

 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wniosku o zakup  

preferencyjny węgla za 2000 zł brutto 
 

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 

(zwanej dalej RODO), informuję że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudniki z siedzibą w przy ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z wyznaczonym przez Administratora 
Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@rudniki.pli nr tel. 34 3595072 w. 11. 

3. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 
dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym  

i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych, a także celu kontrolnym. Dostęp do danych osobowych będą miały 

podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora danych w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. 
5. Pozyskiwanie danych odbywa się poprzez złożenie wniosku przez osobę ubiegającą się o zakup preferencyjny paliwa stałego. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i odmowa podania danych wiązać się będzie  z brakiem możliwości rozpatrzenia 

wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego. 
7. Dane będą udostępniane wyłącznie innym organom i instytucjom, jeżeli reguluje to przepis prawny 

8. Dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt..4, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy 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, 

12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i zautomatyzowany. 

 

 
                                                                                                      ................................................................ 
                                                                                                                     (data i podpis wnioskodawcy) 
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