
Nr wniosku

Wójt Gminy Przechlewo

ul. Człuchowska 26

77-320 Przechlewo

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KLIENTA

-  Proponowane asortymenty to groszek oraz orzech.

- Cena za tonę paliwa stałego ( bez względu na frakcję) wynosi 2000 zł za tonę.

- Urząd Gminy w Przechlewie nie pokrywa ani nie organizuje odbioru zamówionego węgla z 

punktu wskazanego na terenie gminy.

- Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa 

domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

- Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub 

telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty- na wskazane 

konto Gminy.

-  Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie wydane przez Urząd Gminy, 

na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanym punkcie na terenie 

Gminy Przechlewo

- Państwa dane zostaną również przekazane do firmy, zajmującej się dystrybucją paliwa stałego na

terenie gminy Przechlewo

UWAGA!

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997roku - Kodeks karny.



1. Dane wnioskodawcy

Imię Nazwisko

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

zakup preferencyjny

Miejscowość Kod pocztowy Adres poczty elektronicznej

Ulica Nr domu Numer mieszkania Telefon

2. Występuję o zakup ( podaj rodzaj paliwa stałego oraz wielkość wyrażoną w kg):

Rodzaj paliwa stałego Ilość kg do dnia 31 grudnia 2022 roku

groszek

orzech

Ważne!

Maksymalna ilość paliwa stałego dla gospodarstwa domowego wynosi 1500kg do 31.12.2022roku 

oraz 1500 kg od 01.01.2023 roku

3. Oświadczam, że:

□ już dokonałem/dokonałam w ilości………………………….ton.

□ nie dokonałem/dokonałam

zakupu preferencyjnego paliwa stałego.

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  2.000  zł  bru@o  za  tonę  w  ilości  co  najmniej  takiej  jak

określona w przepisach wydanych na podstawie  art.8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022

roku  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.



4. Dodatkowe informacje

□ ja lub członek mojego gospodarstwa domowego mam przyznany/wypłacony dodatek węglowy

□ nie  złożyłem  wniosku  o  dodatek  węglowy,  ale  spełniam  warunki  do  uzyskania  dodatku

węglowego,  o  którym  mowa  w  art.  2  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  sierpnia  2022  roku  o  dodatku

węglowym

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

   ( miejscowość )         ( data)                 ( podpis wnioskodawcy)



INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako: „RODO”, Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz

o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przechlewo z siedzibą ul. 

Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w

następujący sposób: listownie na adres: ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się 

Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@przechlewo.pl. lub pisemnie pod 

adresem Administratora.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zorganizowania preferencyjnej sprzedaży węgla 

dla zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 

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

w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących  Administratora tj.: ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia 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 

zakładowych.

5. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b) prawo żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe i uzupełnienia 

niekompletnych danych,

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 

RODO.



6. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa.

7. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do weryfikacji wniosku. Brak 

podania danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby, podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych.

9. Dane  udostępnione  przez  Panią/Pana  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie

danych.

WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY W PRZECHLEWIE

Potwierdzam wpłatę na zakup paliwa stałego:

identyfikator przelewu:……………………………..

data: ………………………………..

kwota: ………………………………..

………………………………………………………………..

data i podpis pracownika potwierdzającego 

wpłatę

Potwierdzam, że Wnioskodawca spełnia warunki do 

preferencyjnego zakupu węgla. ………………………………………………………………

data i podpis pracownika merytorycznego

        

 Wysłano informację sms/e-mail do klienta ………………………………………………………………

data i podpis pracownika merytorycznego


