
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO 
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Proszę wniosek wypełnić Wielkimi Literami

Wójt Gminy Charsznica
32-250 Charsznica, 

ul. Kolejowa 20

Dane dotyczące wnioskodawcy:

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

…......................................................................................................................................
Imię 

…......................................................................................................................................
Nazwisko

Numer PESEL

Numer telefonu ….....................…               Adres poczty elektronicznej  ..............................…                 
2. Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe na rzecz którego dokonywany jest zakup 
preferencyjny.

………………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość i kod pocztowy

…......................................................................................................................................
Ulica (jeśli dotyczy)           Numer domu        Numer mieszkania

…...................................................................................................................................…
Rodzaj węgla kamiennego wykorzystywanego do ogrzewania nieruchomości:

 ……………………………………………………………….……………………….……………...
Preferowana ilość zakupu węgla kamiennego wyrażona w tonach (max 1,5 tony ) 

8. Oświadczam, że wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego 
jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli 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 o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
Ilość zakupionego paliwa stałego  po cenie niższej niż 2000 zł brutto na sezon grzewczy 
przypadający na lata 2022–2023 wyrażona w tonach  ….........… (jeśli dotyczy)

 
9.Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny. 

……………………….…..............…………………………..
(Miejscowość        , data                              podpis)

2023 rok

groszek    /     orzech   / kostka 

xx

x

xxxxxxxxxxx

Wniosek 2023 rok



OŚWIADCZENIE  O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych RODO),  oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
obejmujących : imię i nazwisko, nr PESEL,w celu: złożenie wniosku o zakup węgla Jednocześnie 
oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

1) Administratorem moich danych osobowych jest WÓJT GMINY CHARSZNICA, adres 
Administratora:  Urząd Gminy Charsznica, 32-250 Kolejowa 20, email:urzad@charsznica.pl
2) W sprawie danych osobowych można się kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych Osobowych, adres e-mail:rodo@adler.org.pl tel.504473589. 
3) W/w dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w wyżej określonym/ych celu/celach, 
zgodnie z podstawą prawną przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit a) RODO. 
4) W/w dane osobowe nie zostaną powierzone do przetwarzania innym podmiotom.* 
5)       W/                                                        
6) W/w dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 
7) Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania może
wpłynąć na brak właściwej obsługi ze strony Urzędu Gminy. 
8) W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przysługują mi  następujące 
prawa:  

 prawo dostępu do treści swoich danych,  prawo sprostowania swoich danych 
osobowych,  
 prawo do usunięcia danych,  prawo do ograniczenia przetwarzania,  
 prawo do przenoszenia danych,   prawo wniesienia sprzeciwu,   prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawo do ochrony danych osobowych 
lub innych praw przyznanych na mocy RODO. Przedmiotowe dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są 
gromadzone, a w szczególności do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów 
prawa a po ustaniu ich przydatności niezwłocznie zostaną poddane anonimizacji. 

9) W oparciu o przekazane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec 
tych danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

………………………………………..…………… 
(podpis)                    




