
 

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI 

37-114 BIAŁOBRZEGI 4 

 

 
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy …..................................................................................................... 

 

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

zakup preferencyjny:  

 

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

3. Numer PESEL: 

 

           
 

4. Nr telefonu ....................................... lub adres poczty elektronicznej ............................................... 

 

5. Ilość i grupa paliwa stałego, o zakup którego wnioskuje gospodarstwo domowe do 31.12.2022 r.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotu wprowadzającego do obrotu) 

 

6. Wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (zaznaczyć symbolem „x”): 

 tak, w ilości ………………. 

 nie 

 

7. Oświadczam, że ani 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 z dnia 27 października 2022 r. 

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), 

tj. 1500 kg. 

 

       Ilość zakupionego paliwa stałego  po cenie niższej niż 2000 zł brutto na sezon grzewczy  

przypadający na lata 2022–2023 wyrażona w kilogramach  ….........……….. 

GRUPA ILOŚĆ W TONACH 

(maksymalnie 1,5 tony) 

KOSTKA* 
 

ORZECH* 
 

GROSZEK* 
 

EKOGROSZEK* 
 



          
 

 

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

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

 

8. Odbiór węgla (zaznaczyć symbolem „x”): 

 Osobiście 

 Upoważniona osoba (imię, nazwisko, nr PESEL) 

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

 

 

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

(data i podpis) 

 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  

(przetwarzanie danych w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO), podaje się do wiadomości następujące informacje:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Białobrzegi reprezentowana przez Wójta Gminy Białobrzegi. 

Dane kontaktowe administratora: 

Urząd Gminy Białobrzegi 

37-114 Białobrzegi 4 

Tel.: 17 224 -52-27, 17 224-52-95, 17 224-52-20 

Adres e-mail: urzad@gmina-bialobrzegi.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: listownie na adres Urzędu 

Gminy w Białobrzegach, telefonicznie 17 224 03 52, na adres e-mail k.kulka@gmina-bialobrzegi.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych. 

Pani/Pana dane będą przetwarzane 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego oraz innym organom właściwym do realizacji sprawy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do  żądania ich sprostowania. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  

9. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 
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