
PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
 
……………………………………………………………….     Łambinowice, ……..…………………. 

      imię i nazwisko                                    data 

 
……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………… 
adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo  
domowe, na rzecz którego jest zakup preferencyjny  

        WÓJT GMINY ŁAMBINOWICE 
…………………………………………………………………. 
Adres poczty elektronicznej lub nr telefonu wnioskodawcy 

 
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych  

                 (ZAKUP OD 04.01.2023 R. DO 15.04.2023 R. LUB WYCZERPANIA ASORTYMENTU WĘGLA) 

 
wnoszę o zakup węgla w rodzaju: ORZECH/KOSTKA  w ilości …………………… t. (max. 3t.)    

 

GROSZEK/EKOGROSZEK w ilości ……………… t. (max. 3 t.) 

Oświadczam, że:   

 dokonałem zakupu preferencyjnego w ilości ________ t. – po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę 

(bez kosztów transportu). 

 

 nie dokonałem – oświadczam, że wnioskodawca ani żaden inny członek mojego gospodarstwa 

domowego, na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla, nie nabył paliwa stałego na 

sezon grzewczy przypadający na lata 2022—2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (bez 

kosztów transportu) w ilości co najmniej 3 tony. 

 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

____________________________ 
czytelny podpis wnioskodawcy 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu, 
numeru telefonu, adresu e-mail, w celu przekazywania informacji dot. zakupu preferencyjnego paliwa 
stałego dla gospodarstwa domowego 
 
        ________________________ 
             Czytelny podpis wnioskodawcy 

Informacja:  
a) w okresie od 01.01.2023 do 15.04.2023 r.  można zakupić do 1,5 t. paliwa stałego 
b) w przypadku gdy do dnia 31.12.2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 t, to ilość paliwa stałego 
niezakupionego w ramach limitu 1,5 tony przewidzianego do zakupu do dnia 31.12.2022 r., można 
powiększyć do maksymalnie 3 ton. 

 
UWAGA: 
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się w Urzędzie Gminy w Łambinowicach  
w godzinach pracy urzędu, za pośrednictwem poczty, sołtysa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 
dnia 15.04.2023 r. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zapłaty.  
 
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym. 

 
 

 

 

 



Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 

(wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych) 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łambinowice, ul. T. Zawadzkiego 29,  

48-316  Łambinowice, tel.: (+48) 774311300, e-mail: ug@lambinowice.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: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl  

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku, oraz 

przyznania prawa do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych lub odmowy 

przyznania tego prawa, sporządzania ewentualnych sprawozdań i kontroli. 

4. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze, w związku Ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego przez gospodarstwo domowe.  

5. 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. 

6. Przysługuje Pani/Panu: 

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

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego prawa,  

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora 

w zakresie obsługi technicznej i serwisowej IT, kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi hostingowe. 

Dane mogą zostać udostępnione organom lub podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, oraz instytucjom państwowym, 

gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych niezbędnych do 

rozpatrzenia wniosku, będzie brak możliwości przyznania prawa do zakupu od Gminy Łambinowice węgla  

w cenie do 2000 zł/tona. 

9. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez 

okres w nich wskazany. 
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