
 

 

…………………………………                              ……............................, dnia ..........................…                                            
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                        (miejscowość, data) 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

(Adres, pod którym prowadzone jest 
gospodarstwo domowe, na rzecz którego  
dokonywany jest zakup preferencyjny) 

 

Burmistrz Krasnegostawu 
Plac 3 Maja 29 
22-300 Krasnystaw 

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny 

 
1. Składam wniosek o zakup węgla w ilości : 

1) xxxxxxx  T  do dnia 31.12.2022 r. 

2)  ………..* T od dnia 1.01.2023 r. 

Maksymalna ilość paliwa stałego dla gospodarstwa domowego wynosi 3 T łącznie w 2022 r i 2023 r. 

* W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego 

niezakupionego w ramach limitu na 2022r., powiększa limit na rok 2023. 

 

2. Rodzaj zamawianego materiału opałowego: groszek/ orzech * 
*niepotrzebne skreślić 

 

3. Adres poczty elektronicznej: …………………………………………. lub 

Numer telefonu :…………………………………………. 

 

4. Informuję, że dokonałam/em w ilości …….t /nie dokonałam/em* zakupu preferencyjnego. 

*niepotrzebne skreślić 

 

5. Oświadczam, że: 

1) wszystkie dane podane we wniosku są zgodne z prawdą, 

2)  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 3 tony. 

 

6. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

…………………………… 

data i podpis wnioskodawcy 

 



 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie 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 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, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Krasnystaw,  

z siedzibą ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw, tel. (82) 576 21 57, fax.(82) 576-23-77,  

adres e-mail: miasto@krasnystaw.pl, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Krasnystaw  

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

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem  adresu e-mail:    

iod@krasnystaw.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi wniosku o preferencyjny zakup paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 27 października 2022 

r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2236). 

W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z 

obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na 

przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane 

będą przetwarzane w celu powiadomienia o rozpatrzeniu wniosku, o którym  mowa w zdaniu 

poprzednim. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww celu,  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych tj.5 lat. Natomiast w przypadku danych podanych dobrowolnie – co do 

zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. 

5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą  podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza  Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa),  w sytuacji gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem 

prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym 

mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na 

rozpoznanie sprawy. 

9.Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów 



informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 


