
WNIOSEK O  ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO  NA OKRES OD 1 STYCZNIA  DO 30 KWIETNIA 

2023 ROKU 

 
UWAGA! Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego składa się pod rygorem 

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

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r.  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

 
 

Wójt Gminy Sadkowice 

                                              Sadkowice 129A 

                                              96-206 Sadkowice  

 
Dane dotyczące wnioskodawcy: 

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

   

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

  Nazwisko…................................................................................................................................... 

Numer telefonu……………………………………………………………………………….  

Adres poczty elektronicznej….............................………………………………………….. 

 

2. Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe na rzecz którego 

dokonywany jest zakup preferencyjny.  

Miejscowość i kod pocztowy…................................................................................................... 

Numer domu…………………………………………………………………………………… 

Numer mieszkania….................................................................................................................... 

 

3. Rodzaj węgla kamiennego wykorzystywanego do ogrzewania nieruchomości: 

 
Orzech 

 
Groszek 

 

 

4. Określenie  ilość węgla kamiennego, o zakup którego występuje wnioskodawca  

w ramach zakupu preferencyjnego od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r : 

  

Ilość wyrażona w tonach ….........………….. 

 

5. Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego, wraz  

z podaniem ilości węgla kamiennego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego  



 
(Należy zaznaczać  X)   

 

TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……………..… ton  

  

NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego.  
  

6. Oświadczam, że wnioskodawca ani żaden członek 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 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w 

przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

 

7. Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny.  

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

 

 

 

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

(Miejscowość, data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

 

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

w Sadkowicach  w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

W przypadku złożenia wniosku za pomocą komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje 

się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 

na podstawa art. 13 ust. 1 i 2 RODO 

Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 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) 

(Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej „RODO”, informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sadkowice , Sadkowice 

129A,  96-206 Sadkowice, tel. 468156191 fax 468156191 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: 

admin@gminasadkowice.pl tel. 468156191 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, 

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami; 

c. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Administratorowi, 

d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. 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; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z  Gminą Sadkowice 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Sadkowice. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je 

pozyskaliśmy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 14, poz. 

67 z późn. zm.). 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych ; 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych; 

e) prawo do przenoszenia danych; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 

ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00 

10. 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. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania 

decyzji, w tym profilowaniu. 

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowej, z zastrzeżeniem, że dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być 

przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest 

Rzeczpospolita Polska. 

 

Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu 

danych osobowych zawierającej informacje o administratorze danych osobowych, zakresie 

przetwarzania danych osobowych i uprawnieniach z tym związanych pod adresem: 

 

 

……………………………………………… 

                  (podpis Wnioskodawcy) 

 

 


