
Kowiesy, dnia ………………………………… 
 
…………………………………………… 
/Imię i nazwisko Wnioskodawcy/ 
 

…………………………………………… 
 

 
…………………………………………… 
/Adres gospodarstwa domowego na rzecz  
którego jest dokonywany zakup preferencyjny/ 
 
 

…………………………………………… 
/Adres poczty elektronicznej  
lub numer telefonu Wnioskodawcy/ 
Nr PESEL  

           

 

Wójt Gminy Kowiesy 
Kowiesy 85 
96-111 Kowiesy 

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem zainteresowany/a zakupem paliwa stałego (węgla 
kamiennego) w ilości: 

1) .………………….....t  do dnia 31.12.2022 r. 

2)  ………………….....t od dnia 01.01.2023 r. 

Rodzaj zamawianego paliwa stałego1: 

 
 Kostka/orzech  

 Groszek/ekogroszek 

W przypadku braku ww. sortymentu jestem zainteresowany zakupem paliwa stałego - ………..… 
 
Maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 
preferencyjnego wynosi: 
1) 1500 kg do dnia 31.12.2022 r.  
2) 1500 kg od dnia 01.01.2023 r. 
 
Informuję, że1:  

 już dokonałem/-am zakupu preferencyjnego w ilości …………………. t  
 nie dokonałem/-am zakupu preferencyjnego. 

 
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 zł brutto za 
tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 

a) pkt 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r., 
b) pkt 1 i 2 łącznie - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236). 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 § 6 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks Karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726 i 1855). 

……………………………… 
                                             /podpis Wnioskodawcy/ 

Pouczenie: 

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku 
złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
 
                                                           
1 zaznaczyć właściwe 



 
Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – 

dalej RODO – informujemy, że: 

Dane Administratora 
Danych Osobowych 

Gmina Kowiesy reprezentowana przez Wójta Gminy Kowiesy, adres:  Kowiesy 85, 96-111 

Kowiesy. 

Dane Inspektora 
Ochrony Danych 

Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@kowiesy.pl z dopiskiem 

„Gmina Kowiesy” lub pisemnie na adres Administratora. 

Cel i podstawa prawna 
przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:  

 art. 6 ust.1 lit. c RODO, w celu rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa 

stałego/wydanie zaświadczenia do zakupu preferencyjnego paliwa stałego 

potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego 

albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa 

domowego dodatku węglowego, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,  

 art. 6 ust. 1 lit f RODO, w celu dochodzenia praw, roszczeń, 

 w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody. 

Odbiorcy danych 
osobowych 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające), w szczególności związane dystrybucją węgla, obsługą prawną, 

doradczą. 

Przekazywanie danych 
osobowych poza EOG 

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Okres 
przechowywania 

danych osobowych 

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez: 

 powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie 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,   

Prawa związane z 
danymi osobowymi 

 dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia 

danych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

 jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  

 prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

Podstawa obowiązku 
podania danych 

osobowych 

 podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym 

do rozpatrzenie składanego wniosku, 

 w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

administratorowi ma charakter dobrowolny . 

Informacja o 
zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji 
i profilowaniu 

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec 

Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

    

 

 
  miejscowość, data podpis osoby fizycznej, której dane dotyczą 

 


