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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 
 

 

DO DOKONANIA ZAKUPU PREFERENCYJNEGO JEST UPRAWNIONA OSOBA FIZYCZNA W GOSPODARSTWIE 

DOMOWYM, KTÓRA SPEŁNIA WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO DODATKU WĘGLOWEGO, O KTÓRYM MOWA 

W USTAWIE Z DNIA 5 SIERPNIA 2022 R. O DODATKU WĘGLOWYM (Dz. U. poz. 1692 i 1967) 
 

 

WÓJT GMINY SIENNICA RÓŻANA 

SIENNICA RÓŻANA 265A, 22-304 SIENNICA RÓŻANA 

1. Dane wnioskodawcy 

Imię (imiona) 

 

Nazwisko 

 

Numer PESEL 

 
 

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

preferencyjny 

GMINA SIENNICA RÓŻANA 

Miejscowość 

 

Nr domu Nr lokalu 

Kod pocztowy 

 

Poczta 

 

3. Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy (obowiązkowo) 

Adres poczty elektronicznej 

 

Nr telefonu 
 

 

 

4. Określenie ilości i rodzaju paliwa stałego, o zakup którego występuje wnioskodawca: 

1) ………… t do dnia 31.12.2022 r. (max. 1,5 t) 

2) ………… t od dnia 01.01.2023 r. (max. 1,5 t) 
 

Sortyment węgla (należy zaznaczyć właściwe pole znakiem X): 

   gruby (orzech)   groszek 

 
 

5. Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa 

stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego (należy zaznaczyć właściwe pole znakiem X) 
 

nie dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego 

dokonałem już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości ……… t 

 

6. Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że ja ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany 

zakup preferencyjny, nie nabyłem ani nie nabyli 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: 

a) pkt 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31.12.2022 r. 

b) pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od 01.01.2023 r. 

2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

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

(miejscowość) (data)             (podpis wnioskodawcy) 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wniosku o zakup  

preferencyjny paliwa stałego do 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 Wójt Gminy Siennica Różana, Siennica Różana 265A, 22-304 

Siennica Różana. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z wyznaczonym 

przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: informatyk@siennica.pl i nr tel. 

82 5759281. 

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 2022 r. 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU 
 
 

Wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego paliwa stałego 

 

Wnioskodawca nie jest uprawniony do zakupu preferencyjnego paliwa stałego 

 
 

…………………………………………………….. 
(data i podpis osoby weryfikującej wniosek) 
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