
WNIOSEK 

O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

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

gospodarstwa domowego; 
WÓJT GMINY CIELĄDZ 

Cielądz 59, 96-214 Cielądz 

 

2. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 

 

1) Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

 

2)  Nr PESEL 

           

 

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

dokonywany zakup preferencyjny: 

 
1) Gmina i kod pocztowy: 

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

 

2) Miejscowość:………………..………………....….………………..….…….… 

 

3) Nr domu/mieszkania ………………...…….… 

 

4) Nr telefonu …………………..…..…… 
 

5) Adres poczty elektronicznej ……………………………… 

 

4. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego w okresie: ( maksymalnie 1,5 tony  na każdy okres) 

 

          ilość ton do dnia 31 grudnia 2022r.     ilość ton od dnia 1 stycznia 2023r. 

 

 

 
 

 

W przypadku braku dostępności w sprzedaży groszku/ekogroszku, deklaruję zapotrzebowanie  

i zakup węgla kamiennego- orzech/kostka: TAK / NIE1 

Możliwość zakupu groszku/ekogroszku  uzależniona jest od jego dostępności, na którą Gmina 

Cielądz nie ma wpływu. 

5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego  (jeśli tak, to w jakiej ilości): 

□ Tak     ...............  [ton] 

□ Nie 

 

 

 

 

 

1. Groszek/ekogroszek 

2. Orzech 

3.  Kostka 

 

 

 

 

 



 

 

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 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona 

w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października2022r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

 – wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą; 

–  jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 

§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

 

………………………………………. ………………………… 

       (miejscowości  data)  (podpis wnioskodawcy) 

 

UWAGA: 

1) W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup 

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
2) Gmina Cielądz oraz podmioty, realizując zadanie, są jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponoszą 

odpowiedzialności za jakość dystrybuowanego węgla jak również nie przyjmują reklamacji w/w towaru. 

 

CZĘŚĆ B – WYPEŁNIA UPOWAŻNIONY PRACOWNIK – WERYFIKACJA PRZEZ GMINĘ 

WNIOSKU O ZAKUP 

 

  złożony wniosek o dodatek węglowy  

 

 wypłacony dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca 

 pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi 

wnioskodawca 

 nierozpatrzony wniosek o dodatek węglowy na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi   

          wnioskodawca - główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało zgłoszone/wpisane do centralnej  

          ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  

          wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków 

 brak prawa do dodatku węglowego 

 

      niezłożony wniosek o dodatek węglowy – główne źródło ogrzewania na paliwo stałe zostało   

      zgłoszone/wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z   

      dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków 

 

 tak 

 

 nie 

 

 

  Wnioskodawca dokonał zapłaty za preferencyjny zakup paliwa w dniu………………..       

 

 

 
 

Cielądz, dnia …………………………………………    ………………………………... 
(pieczątka i podpis pracownika) 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

 

W celu realizacji postanowień art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016r .(Dz.Urz.UEL119z04.05.2016) 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, dalej RODO): 

 
ADMINISTRATOR 

DANYCH 

Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Cielądz reprezentowana przez 

Wójta Gminy z siedzibą  w Cielądzu 

 

INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH 

kontakt pod adresem e-mail: iod@cieladz.pl lub pisemnie na adres 

administratora. 

CELE 

PRZETWARZANIA  

I 

PODSTAWA 

PRAWNA 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia wniosku 

i określenia zapotrzebowania ilości paliwa stałego wynikającego z ustawy o 

preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

Złożenie wniosku jest dobrowolne, a w przypadku złożenia wniosku podstawą 

przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

zw. z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych. 

ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby, podmioty działające z 

upoważnienia Administratora, mające dostęp do danych osobowych 

i przetwarzające je wyłącznie na polecenie Administratora, w tym pracownicy 

podmiotów działających z upoważnienia Administratora. 

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na 

podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

PRZYSŁUGUJĄCE 

PRAWA 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 

Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące 

uprawnienia: 

 prawa dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania 

danych osobowych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych- w przypadku, gdy ustała 

podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są 

niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - 

w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą  kwestionuje  

prawidłowość  danych  osobowych,  przetwarzanie  danych  jest  
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niezgodne  z  prawem,  a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie 

potrzebuje już danych dla swoich celów. 

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych 

podanych dobrowolnie) może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE 

DANYCH 

Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji 

międzynarodowej. 

ZAUTOMATYZOWANE 

 PODEJMOWANIE 

DECYZJI, 

PROFILOWANIE 

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania 

OKRES 

ARCHIWIZACJI 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji 

określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach ( Dz.U.2020.164 t.j. ) oraz przez ustawy kompetencyjne 

tzn. nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres 

wymagany kategorią archiwalną B- 5 tj. 5 lat 

 

 

 

 

………………………………………. ………………………… 
         (miejscowość i    data)  (podpis  wnioskodawcy) 


