
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO  

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 
 
 

CZĘŚĆ I – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 
 
 
1. Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa 

stałego dla gospodarstwa domowego. 

 

WÓJT GMINY BIŁGORAJ  
ul. T. Kościuszki 88  

23-400 Biłgoraj 

 

2. Dane wnioskodawcy i gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny. 

 
 
Imię i nazwisko: ……………………………...……………….…………………….……. 

Telefon kontaktowy: ……………….………………………………………………...….. 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość: ……………………………………………… Nr domu/ lokalu: ……......  

 

3. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje 
wnioskodawca: 

 

    Orzech ………….…. ton 
 

    Groszek …………… ton 
 

 

Maksymalna ilość paliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 tony! 
 

 

4. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli tak to 

w jakiej ilości): 

 

    Tak …………… 
 
    Nie …………… 
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5. Oświadczam, że:  
a. Ja ani inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy 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 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego przez gospodarstwa domowe. 

b. Gospodarstwo domowe, którego dotyczy wniosek: 

 otrzymało dodatek węglowy 

 czeka obecnie na wypłatę dodatku węglowego  
 dokonało zgłoszenia głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji 

emisyjności budynków.  
c. Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą i aktualne. 

 
 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

 

……………………………………………  
             (data i podpis wnioskodawcy) 

 
 
 

 

CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA PRACOWNIK GMINY 
 
    wniosek kompletny, opiniuję pozytywnie  

    wniosek opiniuję negatywnie 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……….………………………………………………………………………………...……  
(uzasadnienie) 

 

 

…………………………………………….. 
          (data i podpis osoby opiniującej) 

 

 

CZĘŚĆ III – KWALIFIKACJA WNIOSKU 
 
    wniosek zakwalifikowany do realizacji pod pozycją: ………………………………..... 
 

    wniosek wpisany na listę rezerwowa pod pozycją: …………………………………... 
 
    wniosek odrzucony 

 

……………………………………………  
         (data i podpis osoby upoważnionej) 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) dalej RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 88, 
23-400 Biłgoraj.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 
adresem: m.dobraczynski@gminabilgoraj.pl lub telefonicznie: 84/ 6882836.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  
a. art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z: Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych.  
b. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana zgody, w przypadku podania danych 

niewymaganych przepisem prawa (m.in. numer telefonu, mail, data urodzenia). 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być:  
a. podmioty, którym dane zostały powierzone; 
b. organy publiczne z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane 

osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem 
państwa członkowskiego. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa, m.in. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach, tj. 5 lat. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 
następujące prawa:  
 dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana dotyczących, o którym mowa w art. 15 

RODO; 

 sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

 usunięcia danych, o którym mowa w art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie 
Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane 
osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu 
archiwizacji;  

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 
RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa art. 18 ust. 2;  

 prawo do przenoszenia danych – o którym mowa w art. 20 RODO dotyczy danych 
przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie umowy oraz w przypadku 
gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, o którym mowa w art. 21 RODO, 
z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada 
uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.  

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (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 wycofaniem.  
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez 

Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:  
 obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;  
 dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.  
Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwość realizacji czynności urzędowych  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania. 
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