
 

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO  

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 

 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI  

Pola wyboru należy zaznaczyć: X  

 

1. Organ, do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego.  

 

WÓJT GMINY JEMIELNICA 
 

2. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego:  

1) Imię (imiona)…………………………………………………………………………….  

2) Nazwisko ……………………………………………………………………………….. 

3. Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny:  

1) Gmina/dzielnica …………………………………………………………………………..  

2) Miejscowość i kod pocztowy …………………………………………………………….  

3) Ulica ……………………………………………………………………………………… 

4) Nr domu ………………………………………………………………………………….. 

5) Nr mieszkania ……………………………………………………………………………. 

6) Nr telefonu ……………………………………………………………………………….. 

7) Adres email ………………………………………………………………………………. 

4. Wskazanie preferowanego sposobu przekazania odpowiedzi na wniosek: 

 
 

korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku   

 
 

na wskazany adres email  

  

 

  

 



5. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego w okresie do 31 grudnia 2022 r. – maksymalnie 1,5 tony: 

asortyment Ilość (w tonach) 

do 31 grudnia 2022 

Groszek   

Orzech  

Miał  

 

6. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego węgla w cenie niższej niż 2000 

zł. (brutto) na sezon grzewczy 2022-2023 (jeśli tak to w jakiej ilości). 

 
 

TAK ………….. ton1 

 
 

NIE  

 

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

dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający 

na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości nie większej niż 1,5 

tony (takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe).  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

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

 

…………………………………. …………………………………..  

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)  

 

UWAGA:  

 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w sekretariacie Urzędu 

Gminy w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek  

o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym  

lub podpisem osobistym. 

 

 

 
1 Jeżeli ilość zakupionego preferencyjnego węgla w cenie niższej niż 2 000 zł brutto na sezon grzewczy  

2022 – 2023 jest wyższa lub równa 1,5 tony wnioskodawcy nie przysługuje możliwość zakupu w terminie do 31 

grudnia 2022 r.  



 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  

DANYCH OSOBOWYCH 

 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 

Związku z realizacją złożonego OŚWIADCZENIA wskazujemy następujących administratorów: 

Gmina   Jemielnica, którą reprezentuje Wójt Gminy Jemielnica Pan Marcin Wycisło, z którym można 

się skontaktować: 

1) telefonicznie -  77 – 4623 500  ;  

2) pisemnie - ug@jemielnica.pl;  

3) osobiście lub pisemnie – 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67. 

 

WSPÓLNY PUNKT KONTAKTOWY 

W sprawie przetwarzania danych osobowych administratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy 

dla osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą: iod@bodo24.pl. 

 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA ORAZ KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe przetwarzane są lub będą w celu ustalenia zapotrzebowania na paliwo stałe na 

preferencyjnych warunkach na podstawie: 

1) projektu ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 

2) projektu rozporządzenia ministra aktywów państwowych w sprawie ilości paliwa dostępnej dla 

jednego gospodarstwa domowego. 

 

WYMOGI I KONSEKWENCJE 

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym we wniosku jest wymagane na podstawie 

wskazanych powyżej przepisów. W przypadku niepodania danych osobowych wniosek zostanie bez 

rozpatrzenia.  

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

Wszelkie dane osobowe pobierane są od osoby składające wniosek na podstawie wcześniej wskazanych 

przepisów. 

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH 

Następujące podmioty będą miały dostęp do danych osobowych we wskazanych zakresach: 

poczta elektroniczna: ug@jemielnica.pl – netkoncept.com sp.j., z siedzibą ul. Partyzancka 5A, 45-801 

Opole - zakres danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail; 

 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres niezbędny do zakupu paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe na preferencyjnych warunkach.  

 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH 

1. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo: 

1) otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje 

dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;  

mailto:ug@jemielnica.pl


2) zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne 

lub nieaktualne; 

3) zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

4) zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli 

zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

5) zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego wskazanego 

administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie 

okoliczności; 

6) wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie 

okoliczności;  

7) nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje 

wobec niej skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa; 

8) wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że realizacja prawa lub 

procesy przetwarzania nie są zgodne z obowiązującymi przepisami.  

2. Realizacja każdego żądania wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i 

możliwości prawnych realizacji żądanego prawa. 

W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić 

realizacji żądania. 

 

  

 


