
 

   Lipnik, dnia ……………………… 

 

   Wójt Gminy Lipnik 

Lipnik 20, 27-540 Lipnik 
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

1) Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

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

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

zakup preferencyjny: 

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

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

3) Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wnioskodawcy: 

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

4) Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu 

preferencyjnego (jednorazowo nie więcej niż 1,5 t ): 
 

- .…………. [t]  do dnia 31.12.2022 r.,                         GROSZEK                  ORZECH 

- ……….…. [t]  od dnia 01.01.2023 r. 

5) Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości 

paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego: 

 

   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.  

 

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

jest dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy 

przypadający na lata 2022–2023,  po  cenie  niższej  niż  2000  zł  brutto  za  tonę   

w  ilości .......................... [t]. 

 

6) Oświadczam, że:        otrzymałem dodatek węglowy lub spełniam przesłanki do jego 

otrzymania. 

7) „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

 

……………………………..…… 
               podpis wnioskodawcy 

 



 
                     

    

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 

(Dz. U. UE .L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej zwanego: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Gminy w Lipniku z siedzibą: 27-540 Lipnik 20,  

tel. (15)8691419. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Wójt Gminy Lipnik. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

iod@lipnik.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania rzeczywistego zapotrzebowania na węgiel 

kamienny na terenie Gminy Lipnik w związku z procedowanym projektem ustawy o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO wyłącznie w celu 

realizacji zadań Urzędu Gminy określonych przepisami prawa, w związku z procedowanym projektem 

ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom fizycznym lub podmiotom, które  

nie są do tego uprawnione. 

6. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym bez wniosku może odbywać 

się w związku ze sprawami prowadzonymi w Urzędzie Gminy w Lipniku, w celu realizacji interesu 

prawnego uczestników postępowania. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji w celu przetwarzania 

danych tj. do czasu niezbędnego do zrealizowania Pani/Pana uprawnień. Wymieniony czas określają 

przepisy prawa regulujące prowadzenie danego postępowania bądź przepisy  

o archiwizacji. 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: 

a)   dostępu do swoich danych osobowych, 

b)   sprostowania swoich danych osobowych, 

c) wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu 

nadzorczego, 

d)  usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

e)   przenoszenia danych, uzyskania kopii danych osobowych. 

10. Działalność Urzędu Gminy  jako jednostki organizacyjnej  opiera się na przepisach prawa 

regulujących prowadzenie poszczególnych postępowań oraz załatwianie spraw, w związku z czym nie 

jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

11. Podanie niezbędnych danych osobowych przez interesantów Urzędu Gminy  jest wymogiem 

ustawowym. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie spełnienie Pani/Pana 

uprawnień. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu. 

 

 

………………………………………… 
          podpis wnioskodawcy 

 

mailto:iod@lipnik.pl

