
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

Termin naboru wniosków od 12 stycznia do 31 stycznia 2023 r.  
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO: 
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  

ul. Rynek 1, 32-050 Skawina 
 

 

Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, pola wyboru należy zaznaczyć:  
 

I. Dane dotyczące wnioskodawcy: 
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

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

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

zakup preferencyjny paliwa stałego: 

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

3. Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy celem wysłania informacji  

o sposobie rozpatrzeniu wniosku: 

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

 

II. Dane dotyczące zakupu paliwa stałego: 
1. Rodzaj paliwa stałego wykorzystywanego do ogrzewanie nieruchomości: 

  Ekogroszek 

   Orzech 

 
2. Czy Wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego od Gminy Skawina  

w roku 2022  

   Tak, w ilości …………………… kg 

  Nie 

 
3. Informacja dotycząca dodatku węglowego: 

 Otrzymałem (-am) dodatek węglowy 

  Złożyłem (-am) wniosek o wypłatę dodatku węglowego, oczekuję na informację 

  Nie występowałem (-am) o wypłatę dodatku węglowego    

 
4. Ilość paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu 

preferencyjnego od dnia 1.01.2023 do dnia 30.04.2023r: ……………… ton (wg stanu z dnia 

1.01.2023 roku maks. 3 tony – jeśli w pkt. 2 powyżej zaznaczono TAK, ilość ta pomniejszona 

być musi o wskazaną tam wartość) 



 

Oświadczenia* 

 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 w ilości co najmniej 3 ton – nie dotyczy 
węgla zakupionego od Gminy Skawina w 2022 roku 

 

 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 ......................................... (ilość 
podajemy w tonach) 

*Należy wybrać właściwe 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 
233 §6 Kodeksu Karnego. 

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych niezbędnych do realizacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego. 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotowego świadczenia. 

 

………………………………………………. 
                                                                                                                           Data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

Informacja ogólne 

1. Płatność za zakup węgla jest wymagana przed jego odbiorem. W przypadku nie dokonania 

zapłaty w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji (np. sms, email, telefon) o 

pozytywnej weryfikacji wniosku Pani/Pana jest jednoznaczne z rezygnacją z zakupu 

preferencyjnego paliwa stałego.  

2. Cena zakupu węgla nie obejmuje kosztów transportu z punktu sprzedaży do gospodarstwa 

domowego.  

3. Gmina nie bierze odpowiedzialności za jakość dostarczonego paliwa stałego. 
 

 

 



 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Z uwagi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w związku z ubieganiem się o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowe, w związku z art. 13 ust. 1 i 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 (zwane także "RODO"), informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie z siedzibą w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Skawinie, 32-050 Skawina, Rynek 1, tel. (12) 277 01 00.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać telefonicznie pod numerem 606487587, pod 

adresem poczty elektronicznej iodo@gminaskawina.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa 

lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w 

szczególności Administratorowi budynków będących w zasobie mieszkaniowym  Gminy Skawina oraz podmiotom 

świadczącym wsparcie i usługi informatyczne na rzecz Urzędu. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, a następnie zgodnie z 

obowiązującą w Urzędzie Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów tj. przez okres 5 lub 10 lat 

od końca roku, w którym zakończono prowadzoną sprawę, w zależności od kategorii archiwalnej. 

5. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wycofania zgody w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej wycofaniem. 

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w formularz jest niezbędne dla rozpatrzenia wniosku. 

Niepodanie danych spowoduje niemożność przeprowadzenia postępowania. Natomiast  udostępnienie Administratorowi 

dodatkowych danych osobowych wykraczających poza wskazane w formularzu nie jest konieczne dla rozpatrzenia 

podania.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

 

 

 


