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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA 
na okres do 31.12.2022 r. 

Organ do którego składany jest wniosek: Wójt Gminy Kamionka Wielka 
33-334 Kamionka Wielka 5 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: 

Adres gospodarstwa domowego na rzecz 
którego dokonywany jest zakup: 

E-mail: 

lub nr telefonu: 

I. Wnioskuję o zakup preferencyjny 
węgla na potrzeby mojego 
gospodarstwa domowego w okresie 
do 31.12.2022 r.: 

□ TAK w ilości ………….. tony
(maksymalnie 1,5 tony) 

□ NIE

II. Rodzaj węgla: □
ekogroszek□
orzech

III.
Informuję, że dokonałem już
wcześniej zakupu preferencyjnego 
węgla: 

□ TAK w ilości ………….. ton
□ NIE

IV.  Oświadczam, że ani Wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego
Wnioskodawcy, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, 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 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 
gospodarstwa domowe - 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022r.

V. "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

Podpis Wnioskodawcy: 

Podpis wnioskodawcy: 

oświadczeń. 
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UWAGA! 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa 
stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. poz. 2238): 

Ustala się, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu
preferencyjnego wynosi: 

1) 1500 kg - w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.
2) 1500 kg - w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku 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” 
– niniejszym informuję iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamionka Wielka reprezentowana
przez Wójta Gminy Kamionka Wielka, 33-334  Kamionka Wielka 5.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem  e-mail
iod@kamionkawielka.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony  osób fizycznych RODO do celów
należących do zadań gminy tj:
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo do:  żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193
Warszawa ul. Stawki 2,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest
obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na administratorze danych osobowych.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez administratora danych
osobowych z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa przewidzianych dla ochrony danych
osobowych.
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