
 …….…………………………. 

…………………………………………….                                                               miejscowość, data    
         Imię i nazwisko wnioskodawcy  

 

………………………………………………. 

         adres gospodarstwa domowego  

 

………………………………………………. 

            telefon, adres e-mail  

     

 Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego z przeznaczeniem dla 

gospodarstw domowych 

□ do dnia 31 grudnia 2022 r.                         □ od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Wnioskuję o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla-orzech, groszku-drobny węgiel, miału) 

w ilości ………………………….. ton, na rzecz gospodarstwa domowego prowadzonego pod 

adresem:…………………………………………………………………………………………

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

Informuje, że nie dokonałem/już dokonałem*  zakupu preferencyjnego paliwa stałego                      

w ilości ………………….t. 

 

Oświadczam, że: 

• ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy paliwa 

stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż  

2000,00 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 przez gospodarstwa domowe (Dz.U. z 2022 poz. 2236) tj. 

1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r., 

• jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 

• zostałem poinformowany/na, że cena 1 tony paliwa stałego (2000,00 zł brutto) nie 

zawiera kosztów transportu paliwa z miejsca składowania do gospodarstwa 

domowego.  

……………………………… 

                                                                                                                                                 data, czytelny podpis 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

…………………………………… 
                 imię i nazwisko 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Tuplicach ul. 

Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice e-mail: gmina@tuplice.pl, 68 3625720; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się Pani/Pan 

kontaktować poprzez e-mail: iod@tuplice.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd 

Gminy w Tuplicach, ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice. Z inspektorem ochrony 

danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązków 

określonych w przepisach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dz. U. z 2022 poz.2236); 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora 

w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe 

mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa lub umów 

np. Urząd Gminy/Skład węglowy jeśli na mocy umowy będzie realizował zadania 

dystrybucji; 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, ustawa z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 t.j.); 

7. Posiada Pani/Pa prawo dostępu treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 

zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane.  

 

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

                                                                          data, czytelny podpis 

 

mailto:iod@tuplice.pl

