
 

                  

  Dane wnioskodawcy:  Aleksandrów, dn. ….............................   

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

  Imię i nazwisko         

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

  Adres*            

              

  …...........................................  Wójt Gminy Aleksandrów   

  Telefon i/lub e-mail                  

      Aleksandrów 39B     
      26-337 Aleksandrów   

           

                  

                                       WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA   
                  

           
           

  

Wnoszę o zakup preferencyjny węgla kamiennego w ilości …............ t (max. 3t**) sortyment:  

- orzech, 

- groszek,   

- miał ***. 

Jednocześnie oświadczam, że ja ani żaden 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 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DZ.U. z 2022r poz. 2236 z późn. zm.)**** 
  

           
   Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
           

           
           
       ………………………………..    
      Podpis wnioskodawcy   

         
         
                                                               

  

* PROSZĘ PODAĆ ADRES ZGODNY Z WNIOSKIEM O DODATEK WĘGLOWY I/LUB ZGODNY Z BAZĄ CEEB 
** ILOŚĆ 3 T PRZYSŁUGUJE OSOBOM, KTÓRE NIE ZAKUPIŁY 1,5T DO DNIA 31.12.2022R. 
***PROSZĘ PODKREŚLIĆ WŁAŚCIWY SORTYMENT 

****Art. 8. 1. Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia 

warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 
(Dz. U. poz. 1692 i 1967).   

           



KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 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 (dalej 

„RODO”) informuje się, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Aleksandrów, Aleksandrów 39B, 26-337 

Aleksandrów , email: ug@gmina-aleksandrow.pl, tel. 44 756 00 27. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Paulina Lesiecka-Koralewska, 

kontakt: iod@lesny.com.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze), w celu rozpatrzenia wniosku o preferencyjny zakup węgla na podstawie 

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

domowych.  

4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, brak podania 

wymaganych prawem danych osobowych skutkować będzie nierozpoznaniem wniosku o zakup węgla. 

5. Administrator będzie również pozyskiwał Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z 

rozpatrywaniem wniosku o przyznanie dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 

r. o dodatku węglowym oraz dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o 

których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie umów 

zawartych z Administratorem mogą przetwarzać dane osobowe, a w szczególności: operatorom 

pocztowym, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, usługi informatyczne, księgowo – finansowe. 

7. Pana / Pani dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do 

celów archiwalnych i przechowywane zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz z klasyfikacją wynikającą z jednolitego rzeczowego wykazu akt 

organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki 

(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.). 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, 

do których zachowania zobowiązany jest Administrator, a także z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych  

w przepisach szczególnych; 

b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych  

w przepisach szczególnych; 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO); 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO); 

e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych  

w przepisach szczególnych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                   

z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że dane osobowe 

przetwarzane są niezgodnie z prawem. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 

 

 


