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Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez urząd gminy  

(pieczęć) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………… 

Data przyjęcia i podpis 

 
Informacje przedstawione we wniosku o zakup  

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej  

za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej 

z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny. 

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) na rok 2023 

TWORÓG     

ul. Zamkowa 16 

42-690 Tworóg 
Miejsce złożenia wniosku ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym 

 

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

1. Dane wnioskodawcy: 

Imię 

 
Nazwisko NR PESEL  

             

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

preferencyjny.   

Miejscowość 

 
Ulica Nr domu Nr lokalu 

Poczta 

 
Kod pocztowy 

 

 

3. Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

Adres poczty elektronicznej 

 
Numer telefonu 

 
4. Wnoszę o zakup węgla w ilości: 

Granulacja węgla Ilość ton w 2023 r. 

orzech  
groszek   

 

5. Informuje, że już dokonałem* zakupu preferencyjnego w ilości …………………. ton /nie dokonałem* 

zakupu preferencyjnego (dotyczy także zakupu węgla poprzez Gminę Tworóg). 
*niepotrzebne skreślić 

 

6. 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: 

3,0 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 30 kwietnia 2023 r. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Tworóg, dnia…………………………………             …………………………….…… 
       podpis wnioskodawcy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO nr 58 (sprzedaż paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych) 

Zgodnie z art. 13 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 

(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 

2016/679 RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tworóg z siedzibą Urzędu 

Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, 42-690 Tworóg której przedstawicielem jest Wójt 

Gminy Tworóg, z którym można się skontaktować pod nr telefonu: (32) 285 74 93 lub pisząc na 

adres email: gmina@tworog.pl.  

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: 

iod@csw.edu.pl. 

3. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji zadania gminy polegającego na preferencyjnej 

sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 

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

(Dz. U. poz. 2236), na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 RODO. 

4. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały 

one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy                      

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

(Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach. 

5. Odbiorcy danych osobowych: 

a) odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony 

i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów 

prawa,  

b) odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty 

uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na 

świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. 

6. Przysługuje Pani/Pan: 

a) prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

b) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  

z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie są Państwo zobowiązani do ich podania, 

niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w projekcie. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania. 

 

Ja niżej podpisany(a) zapoznałem(am) się z powyższą klauzulą informacyjną, zrozumiałem(am) ją i w 

pełni ją akceptuję. 

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

                 (miejscowość, data)                                                   (podpis) 

 

 

mailto:iod@csw.edu.pl
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CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA UPOWAŻNIONY PRACOWNIK  

WERYFIKACJA PRZEZ GMINĘ WNIOSKU O ZAKUP 
 

  złożony wniosek o dodatek węglowy  

 

       wypłacony dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca 

 

      pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego 

wchodzi wnioskodawca 

 

      nierozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi 

wnioskodawca - główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane do centralnej ewidencji 

emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków 

 

     brak prawa do dodatku węglowego 

 

   niezłożony wniosek o dodatek węglowy 

 

 

główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane do centralnej ewidencji emisyjności 

budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów oraz o centralnej emisyjności budynków 

 

        tak     nie 

 

 

 

Tworóg, dnia …………………… 

 

………………………………... 

(pieczątka i podpis pracownika) 
 


