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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

Pola wyboru należy zaznaczyć  

1.  Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla  

gospodarstwa domowego. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock 
ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock 

2.   Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL 

           

04. Nr telefonu *       

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

05. Adres poczty elektronicznej * 

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

(* - należy wskazać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) 

3. Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup 

preferencyjny: 

 

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

01. Gmina     02. Miejscowość i kod pocztowy  

 

 

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

03. Ulica      04. nr domu   05. nr mieszkania 

 

4. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w okresie – 

maksymalnie łącznie 1 500 kg na każdy okres:  
 

ilość kg do dnia 31 grudnia 2022 r.  ilość kg od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

01.  ekogroszek ** 

02.  groszek ** 

03.  orzech ** 

04.  kostka ** 

(**- Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu) 

 



5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli tak to w jakiej ilości)  

 

Tak                                Ilość  kg 

Nie 

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 

2022-2023, po cenie niższej niż 2 000,00 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 przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).  

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

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

 

 

 

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

 

(miejscowość i data)                (podpis wnioskodawcy) 

 

 

UWAGA: 

  

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się: 

- pisemnie w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w pok. Nr 10 lub 11;  

-  za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego). 

 

 
Klauzula informacyjna: 

Administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock, ul. Wielkowiejska 1 27-215 Wąchock ; 

Administrator wyznaczył inspektora (IOD): kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 

27-215 Wąchock lub iod@wachock.pl 

Administrator przetwarza Państwa dane w celu: 

1. Realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  w związku z prowadzeniem 

postępowania w sprawie uzyskania prawa do zakupu węgla  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 27 

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

2.  W przypadku podania danych kontaktowych celem szybszego załatwienia sprawy, dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać w każdej chwili, przesyłając wiadomość  na wskazany adres e-mail lub osobiście w siedzibie 

Administratora.  Cofnięcie zgody nie ma wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest obowiązkowe, tak zostało to określone w przepisach prawa. 
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

Jeżeli podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a RODO:  prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia 

danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych  

Jeżeli podstawią prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do 
ograniczenia przetwarzania danych  
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:  

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do 

organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu 

nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

Okres przechowywania danych: 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 

r. Nr 14, poz. 67) - 5 lat od dnia zaprzestania udzielania świadczeń. 

W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, takim 

jak:   

1. uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, 
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,  

2. kontrahentom Administratora oraz innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub innych stosownych umów 
podpisanych przez Administratora przetwarzają dane osobowe, w szczególności przez składy węgla. 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

mailto:iod@wachock.pl

