
WNIOSEK  O  ZAKUP PREFERENCYJNY  WĘGLA  KAMIENNEGO 

 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

 

WNIOSEK  O  ZAKUP  PREFERENCYJNY  WĘGLA KAMIENNEGO  DO  

WÓJTA  GMINY  JEŻOWE 

 

CZĘŚĆ I  

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

 

Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

 

1)  Imię (imiona) 

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

 

2) Nazwisko 

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

 

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

1) Gmina / dzielnica 

……………………………………………………………  ;   Kod pocztowy  37 430 Jeżowe. 

2) Miejscowość 

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

3) Ulica  

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

4) Nr domu …………………..   

5) Nr mieszkania …………...   

6) Nr telefonu3)   …………….            

7) Adres poczty elektronicznej3)   ………………………………………………………………… 

 

3) Należy podać nr telefonu lub adres email w celu przesłania informacja o zakupie preferencyjnym 

węgla.. 
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3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA: 

 orzech 2022 /…………ton ; 2023 / ………./ton2 

 groszek 2022 /…………ton ; 2023 / ………./ton2 

 ekogroszek 2022 /…………ton ; 2023 / ………./ton2 

 

2) Należy wpisać 1,5 tony. Ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej. 

 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ Z 

PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 

PREFRENCYJNEGO 

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

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

lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.3 

 Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na 

lata2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości ......................................... (ilość 

podajemy w tonach).3  

 

3) Należy wybrać właściwe 

 

CZĘŚĆ II 

OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że: 

Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1) ..................................................................................................................... 

2) ..................................................................................................................... 

3) ..................................................................................................................... 

 

Jestem   świadomy   odpowiedzialności   karnej   za   złożenie   fałszywego   oświadczenia. 

 

 

Jeżowe, ........................  2022 r.                             ............................ .........................................  

(podpis wnioskodawcy) 
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Klauzula Informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 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), zwanego dalej RODO – informujemy, że: 

Administrator danych osobowych  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Jeżowe. Kontakt z Administratorem możliwy 

jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Jeżowe,37-430 Jeżowe 136a, poczty 

elektronicznej na adres: sekretariat@jezowe.pl lub telefonicznie pod numerem: 15 8794 304 

Inspektor ochrony danych 

Inspektorem ochrony danych jest Klaudia Chaber. Kontakt z IOD możliwy jest za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: kchaber.kancelaria@gmail.com lub telefonicznie pod numerem:  + 48 798 559 338 

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez Urząd Gminy w Jeżowem. 

Cele i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze; 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane do przetwarzania innym podmiotom, 

którym udostępnienie danych osobowych przysługuje na mocy przepisów obowiązującego prawa lub 

podmiotom które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane 

osobowe. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zadania, do którego dane osobowe 

zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez okres wynikający z obowiązujących 

przepisów.  

Mają Państwo prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania swoich danych; 

 ograniczenia przetwarzania danych; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 usunięcia danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się  

z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a; 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 
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