
                                                   Popielów, dnia ................................. 2023 r. 

 

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

 

....................................................................................................................... 
(adres gospodarstwa domowego  

na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny) 
 

                                                                                                         Wójt  Gminy Popielów 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO W OKRESIE DO DNIA 30 KWIETNIA 2023 R. 

 

 

 

 

1. Składam wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego w ilości ……………. t.* 

*(na rok 2023 do 1,5 t lub maksymalnie do 3 t, w przypadku gdy wnioskodawca nie wnioskował o 1,5 tony  

w 2022 roku)  
 

2. W  roku 2022 po cenie preferencyjnej od Urzędu Gminy w Popielowie zakupiłem/łam węgiel w ilości ………… t. 

 

3. Rodzaj wnioskowanego opału (zaznaczyć właściwy): 

                       WĘGIEL ZWYKŁY                                            EKOGROSZEK 

 

4. Mój nr telefonu lub adres e-mail:  ……………………………………………………………………………. 

 

5. Oświadczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że za jakość węgla odpowiada podmiot wprowadzający węgiel do obrotu - PGE Paliwa. 

 

                                                                                                            ................................................................ 

                        (podpis wnioskodawcy)   
 
 
 

  

 
Oświadczam, że ani ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie  nabyliśmy paliwa stałego 

na sezon grzewczy 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(1) ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – NIE DOTYCZY WĘGLA ZAKUPIONEGO OD 

GMINY W 2022 ROKU. 

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

zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy 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 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  

 

UPRAWNIONE DO ZAKUPU WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ SĄ OSOBY, KTÓRE: 

1. figurują w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na podstawie złożonej deklaracji z zadeklarowanym węglem, 

jako źródłem ciepła; 

2. spełniają warunki  uprawniające do otrzymania dodatku węglowego lub już go otrzymały, 

3. nie zakupiły paliwa stałego w cenie poniżej 2 tys. zł w sezonie grzewczym 2022/2023. 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wniosku o zakup 
preferencyjny węgla za kwotę do 2000 zł brutto 

 
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w zwiąż ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: 

RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest  Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, tel.: (77)  427 58 22, e-mail: ug@popielow.pl  
(dalej: Administrator). 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora  
inspektorem ochrony danych,  listownie na adres Administratora z dopiskiem "IOD",  oraz mailowo: iod@popielow.pl 
Z inspektorem danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.   

3.     Dane  osobowe  przetwarzane będą   w następujących celach: 
- przyjęcia i weryfikacji wniosku pod kątem  możliwości zawarcia umowy zakupu węgla na preferencyjnych warunkach  za kwotę 2000 zł 

brutto 
- realizacji umowy  
- dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem umowy  

4.   Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 

- art. 10 i art. 12 Ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tj. art. 
6 ust. 1 lit. c RODO)  

-  niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

-  ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f  oraz art. 9 ust. 2 lit. f  RODO   
5. Dostęp do danych osobowych będą miały podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora danych w oparciu o zawarte umowy 

powierzenia przetwarzania danych, tj. podmiot któremu Gmina Popielów zleciła dystrybucję węgla na rzecz mieszkańców w oparciu 
o wniosek na zakup preferencyjny paliwa stałego do 2000 zł brutto (PHU Rol Max, M. Kasprzyk, ul. Dworcowa 98, 46-090 Popielów 
lub Sprzedaż  Opału i Materiałów Budowlanych M. Kobienia, ul. Dworcowa 1c, 46-083 Nowe Siołkowice), podmiot świadczący usługi 
hostingowe, serwisowe z zakresu IT, oraz  podmiot świadczący usługi doradcze. Dane mogą zostać udostępnione operatorom 
pocztowym w zakresie niezbędnym do doręczenia korespondencji, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Popielowie w celu 
weryfikacji wniosku,  oraz  organom lub podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub innym  instytucjom państwowym  jeśli wystąpią z odpowiednią podstawą prawną.  

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane  do państw trzecich lub  organizacji międzynarodowych, oraz nie będą stanowiły podstawy do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na  profilowaniu 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
usunięcia, oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego 
prawa. 

8. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z  wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

9. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana 
dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: 

- przepisy prawa, obligujące do przetwarzania danych przez określny czas,   w szczególności ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach  oraz rozporządzenie 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  

- okres, który jest niezbędny do obrony ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy   

10. Informujemy, że podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne w celu ubiegania się o zakup preferencyjny 

paliwa stałego do dnia 31.12.2022 r.  

 

                                                                                                            ................................................................ 

           (data i podpis) 

 

 


