
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny - zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

WÓJT GMINY RYTWIANY  

 

CZĘŚĆ I 

 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą". 

1. Imię 

2. Nazwisko 

ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO 

JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

1. Miejscowość……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Ulica ..................................................................................................................................................  

3. Nr domu .........................................................................................................................................  

4. Nr mieszkania ................................................................................................................................  

5. Nr telefonu2) …………………………………………………………………………………………… 

6. Adres poczty elektronicznej2)

 ………………………………………. 

2) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy. 

 

 



OKREŚLENIE ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 
WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

Planowana do zakupienia ilość węgla kamiennego do 31.XII.2022 r. (maksymalnie 1500 kg .) 

 ....................................................................................................................... kg  

Sortyment (należy zaznaczyć X): 

     groszek ....................................................................... kg 

II    orzech ......................................................................... kg 

 

 

INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO, 
WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO NABYTEGO W RAMACH 

TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO  
Należy zaznaczać X 

   TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości  ........................  kg 

NIE - nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego. 

Rytwiany,  .................................   ................................................  

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

 

 

CZĘŚĆ II 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że ani ja ani żadna osoba z 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 w ilości co najmniej 1500 kg węgla kamiennego.  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Rytwiany,  .................................   ................................................  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w związku z realizacją Ustawy  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 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(RODO)i informuję, że obowiązują poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem 

Twoich danych osobowych.  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Rytwiany, reprezentowany 

przez Wójta Gminy Rytwiany z siedzibą przy ul. Staszowskiej 15, 28-236 Rytwiany, NIP: 

8661599179;  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w 

formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres: e-mail: biuro@rodostar.pl 

3) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją zadania dotyczącego zakupu 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.  

4) Twoje dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. 

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a i c  

RODO. 

5) Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO – na  podstawie Twojej zgody - w 

celu realizacji zadania określonego w pkt 4 i nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu 

administratora.  

6) Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być funkcjonujące zgodnie z prawem instytucje, 

podmioty oraz jednostki organizacyjne w trybie art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 27 października 

2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

7) Masz prawo do:  

1) żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,  

2) żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,  

3) żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,  

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,  

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,  

6) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.  

8) Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

10) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  


