
WNIOSEK  

O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 
 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

Pola wyboru należy zaznaczyć 

 

WÓJT GMINY ORŁY 

UL. PRZEMYSKA 3 

37-716 ORŁY 

 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

 

Imię: ………………………………. 

 

Nazwisko: …………………………………………………………. 

 

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

zakup preferencyjny: 

 

 Gmina Orły,  Miejscowość …………………….………………. kod pocztowy …………………… 

 

 Ulica …………………………….…..………….nr domu   …………  nr mieszkania ………..…..… 

 

 Nr telefonu …………………..………  i/lub adres poczty elektronicznej ….……………………….. 

 

3. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuję wnioskodawca w ramach zakupu 

preferencyjnego 
 

Asortyment węgla ilość wnioskowanego paliwa do zakupu podana w tonach 

(nie więcej niż 1,5t ) – właściwe zaznaczyć 

Groszek/ ekogroszek          0,5 t                                     1t                                          1,5t 

Gruby (orzech)          0,5 t                                     1t                                          1,5t 

Miał          0,5 t                                     1t                                          1,5t 

 

4. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli tak to w jakiej ilości) 

 

Tak  - ilość zakupionego węgla  ………..………… 

 

       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 co najmniej takiej jak określona 

w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, tj.: 

a) 1,5 t w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022r. 

b) 3 t w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023r. 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej 

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

 

 

……………………………..                                                                 ……………………………… 
Miejscowość, data                                                                                                                                              czytelny podpis wnioskodawcy 

x 



UWAGA: 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Biurze Obsługi Klienta w dniach 

i godzinach pracy urzędu (parter Urzędu Gminy Orły) lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej na skrzynkę ePUAP. 

 

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

opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

Klauzula informacyjna – preferencyjny zakup paliwa stałego 

 

Na podstawie 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 – 

dalej: ”RODO”-niniejszym informuje iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Orły,  ul. Przemyska 3, 37-716 

Orły. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych, jest możliwy za pomocą adresu: ul. Przemyska 3, 37-716 Orły, e-mail: 

iod@ugorly.pl 

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi), zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania przez Gminę Orły zadania 

zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na przyjmowaniu, rozpatrzeniu 

wniosku i ustaleniu prawa do preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstwa 

domowego. Po zrealizowaniu celu, do jakiego dane zostały zebrane, będą one przetwarzane 

w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 

5. Odbiorcami Państwa danych będą:  podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora, strony i uczestnicy postępowań prowadzonych na 

podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania wskazanego w pkt 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa. 

7.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo 

do uzyskania kopii tych danych, żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są 

nieprawidłowe lub niekompletne, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia 

lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym zgodnie z art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych jest 

brak możliwości ubiegania się o preferencyjny zakup paliwa stałego. 

9. W sprawach dotyczących preferencyjnego zakupu węgla nie będzie Pan/i podlegał/a decyzjom 

polegającym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.                                                                                                                                 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.  

 

 

                                                                        ……………………………………….. 
                                                             (data podpis)  

mailto:iod@ugorly.pl

