
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO. 
(na podstawie art. 10 ustawy z dn. 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)) 

 

Wójt Gminy Łęka Opatowska 

Ul. Akacjowa 4 

63-645 Łęka Opatowska 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

Imię i nazwisko 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

Adres, pod którym prowadzone jest 

gospodarstwo domowe, na rzecz którego 

dokonywany jest zakup preferencyjny węgla 

 

 

…………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy 

 

 

…………………………………………………………… 

e-mail  

……………………………………………………………. 
 

2. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO: 

 

               Orzech -…………….ton1) 

 
               Groszek - …………...ton1) 

 

               Miał węglowy      - ……………ton1)    
1) Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 

tony! 

 

3. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO 

ZAKUPU PREFERENCYJNEGO (w przypadku wniosku składanego po raz pierwszy należy 

zaznaczyć odpowiedź „|NIE”) 

 

TAK w ilości………. 

NIE 

4. OŚWIADCZENIA 

- 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 w ilości co najmniej takiej jak 

określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                          (podpis wnioskodawcy/ów)       

 



Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych na drugiej stronie wniosku. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Treść informacyjna osób dla składających wniosek o zakup węgla. 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych 

osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Łęka Opatowska, z siedziba  
w Łęce Opatowskie, ul. Akacjowa 4, 63 – 645 Łęka Opatowska. Można się z nim skontaktować  
w następujący sposób: 

• listownie: Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej, ul. Akacjowa 4, 63 – 645 Łęka Opatowska., 

• przez adres e-mail: sekretariat@leka-opatowska.pl, 

• telefonicznie: 627814531. 
2. Wójt Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez adresem e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy. Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania i rozpatrywania wniosku o zakup 
węgla na preferencyjnych warunkach oraz określenia rzeczywistego zapotrzebowania Gminy na 
węgiel w związku z jego  dystrybucji wśród mieszkańców gminy. 

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  

5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym odpowiedzialnym za realizacje 
zadań związanych z dystrybucją węgla na zlecenie Gminy także podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Państwa dane będą przechowywane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane a 
następnie archiwizowane i usuwane na podstawie obowiązujących przepisów archiwalnych. 

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
c) żądania usunięcia danych, gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 

• osoby te kwestionują prawidłowość danych 

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych  

• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

f) Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych. 
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej a także nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 
9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpatrzenia i realizacji 

wniosku o zakup węgla na preferencyjnych warunkach.        _ 

Weryfikacja urzędu (wypełnia urząd) TAK NIE 

Wnioskodawca spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowy w myśl ustawy z dnia  

05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 

  

Podpis i pieczęć osoby weryfikującej 

 


