
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

(ZAKUP DO DNIA 31 GRUDNIA 2022 ROKU) 

U W A G A! 

Informacje przedstawione we wniosku o preferencyjny zakup paliwa 

stałego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

 

Skrócona instrukcja wypełnienia wniosku: 

1. Wniosek należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru □ należy zaznaczać znakiem „X” lub „V”. 

 

 

Wójt Gminy Porąbka  

  ul. Krakowska 3 

43-353 Porąbka  

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

01. Imię: ……………………………………………………………………………………. 

02. Nazwisko: ……………………………………………………………………………… 

03. PESEL: …………………………………………………………………………………. 

 

2. ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, 

NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

01. Gmina: …………………………………………………………………………………... 

02. Miejscowość: ……………………………………………………………………………. 

03. Kod pocztowy: 

…………………………………………………………………………... 

04. Ulica: ……………………………………………………………………………………. 

05. Nr domu: ………………………………………………………………………………… 

06. Nr mieszkania: …………………………………………………………………………... 

07. Nr telefonu*: …………………………………………………………………………… 

08. Adres poczty elektronicznej*: 

…………………………………………………………… 

(* - należy podać adres poczty elektronicznej lub nr telefonu) 

 



 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO 

WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA  

□ orzech:  …………...….. * 

□ ekogroszek Karlik: ……………….* 

Należy zaznaczyć właściwe w polu wyboru □ znakiem „X” lub „V” oraz wpisać ilość 

paliwa stałego, o zakup którego się występuje, przy czym maksymalna ilość paliwa w 

zakupie preferencyjnym to 1500 kg (tj. 1,5 tony). 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO 

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

Informuję, że (należy zaznaczyć właściwe w polu wyboru □ znakiem „X” lub „V”): 

□ dokonałem już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości: ………… 

(należy podać ilość paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego) 

□ nie dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego 

dokonywany jest 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 1500 kg (tj. 1,5 tony). 

Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym wniosku składam pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składania fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

……………………………          ……………………………          

…………………………… 
               (miejscowość)                                     (data: dd/mm/rrrr)                           (podpis wnioskodawcy) 

 

Przyjmuję do wiadomości treść dołączonej do wniosku klauzuli informacyjnej (RODO) 

 



……………………………          ……………………………          

…………………………… 
               (miejscowość)                                     (data: dd/mm/rrrr)                           (podpis wnioskodawcy) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
WNIOSEK O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO 

Działając na podstawie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [02. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.041- dalej: „RODO” przekazuję następujące informacje dotyczące 
przetwarzania danych osobowych: 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRTORA 
 
UG 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Porąbka - Urząd Gminy Porąbka reprezentowany przez Wójta 
Gminy Porąbka  z siedzibą w Porąbce, 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3. 

Urząd Gminy jest aparatem pomocniczym zapewniającym obsługę Wójtowi Gminy Porąbka jako organowi 
administracji publicznej oraz organowi wykonawczemu Gminy Porąbka. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email ors@porabka.pl , telefonicznie pod numerem: 
33-82-72-810 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email 
ochronadanych@ug.porabka.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu analizy i realizacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa 
stałego dla gospodarstw domowych. 

PODSTAWA PRAWNA art.6. ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO tj.: 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

art.6. ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO tj.: 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
Ustawa z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
(Dz. U. z 2022 roku poz. 2236) , 

ODBIORCY DANYCH 
 

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: - podmiotom, które na podstawie 
stosownych umów powierzenia danych do przetwarzania świadczą usługi na rzecz Administratora. 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Administrator przechowuje złożony wniosek przez 5 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży w ramach zakupu 
preferencyjnego. 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Posiada Pani/Pan prawo aktualizacji danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ich 
usunięcia o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, otrzymywania 
ich kopii,  o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 
ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, mającym siedzibę pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio z „Wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego”. 

INFORMACJA O 
DOBROWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwia skorzystanie z możliwości 
preferencyjnego zakupu węgla.  

mailto:ors@porabka.pl
mailto:ochronadanych@ug.porabka.pl


ZAUTOMATYZOWANE 
PODEJMOWANIE DECYZJI, 
PROFILOWANIE 

W trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator danych nie będzie podejmował decyzji        

w   sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. 

 


