
Andrespol, ……………………………… 

………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko osoby składającej wniosek 

………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………… 
Adres gospodarstwa domowego 

 

………………………………………………………………… 
Telefon lub mail 

 

 
Wójt Gminy Andrespol 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA ZA 2000 zł/t 

  

1. Składam wniosek o zakup węgla w ilości ……… ton, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

2. Informuje, że już dokonałem w ilości …………………. t /nie dokonałem* zakupu 

preferencyjnego. 

3. Oświadczam, że spełniam 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). 

4. Oświadczam, że dokonałem wpisu źródła ciepła dla mojego gospodarstwa domowego do 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEBB) przed dniem 11 sierpnia 2022 r. tak/nie* 

5. 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 

przez gospodarstwa domowe 

*niepotrzebne skreślić 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

………………………………… 

podpis wnioskodawcy 



Obowiązek informacyjny 

Zgodnie 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 (Dz.U.UE.L 

2016.119.1 ze zm.) (dalej RODO) informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Andrespolu reprezentowany 

przez Wójta Gminy z siedziba przy ul. Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, ug@andrespol.pl; 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się 

Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych:  

a. kierując pisma na adres Administratora, 

b. kierując zapytania związane z ochroną danych osobowych na adres poczty elektronicznej 

iod@andrespol.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny 

węgla za 2000 zł/t i realizacji wniosku na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz e 

RODO); 

4. dostęp do Pani/Pana danych będą mieć: 

a. podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w szczególności 

firmy, które będą i imieniu Administratora sprzedawać węgiel, 

b. organy publiczne i inne podmioty uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa; 

5. dane po realizacji celu, dla którego zostały zabrane, będą przechowywane do celów archiwalnych 

i przechowywane przez okres niezbędny do realizowania przepisów dotyczących archiwizowania 

danych obowiązujących u Administratora; 

6. podanie danych osobowych w zakresie wniosku jest niezbędne do ustalenia prawa do możliwości 

zakupu preferencyjnego węgla; 

7. Pani/Pana zgodna na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przez jej cofnięciem. 

8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz 

prawa do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania; 

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych; 

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Potwierdzam zapoznanie się z informacją: 

…………………………………………… 
data i podpis 

mailto:ug@andrespol.pl
mailto:iod@andrespol.pl

