
………………     Biała Podlaska,………………… 

Imię i nazwisko 

……………… 
Adres zamieszkania 

…………….. 
Pesel 

…………….. 
( nr telefonu  lub poczty elektronicznej – OBOWIĄZKOWO) 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY 

BIAŁA PODLASKA 

ul. PROSTA 31 

21-500 BIAŁA PODLASKA 

 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA 

 

1. Składam wniosek o zakup węgla kamiennego o asortymencie:  

orzech/groszek//miał
1
 

- w okresie do 31 grudnia 2022 r. w ilości 1 500 kg. 

- w okresie od styczna do 30 kwietnia 2023 r. w ilości 1 500 kg. 

2. Informuję, że już dokonałem/jeszcze nie dokonałem/
2
 zakupu preferencyjnego węgla 

w ilości ……..kg. 

3. Oświadczam, że ani ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie 

nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023,  

po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę w ilości  

co najmniej 1 500 kg. 

 

 

Jestem świadomy/a świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 § 6 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.   

 

………………………………….. 
             Czytelny podpis 

                                                           
1
 Właściwą odpowiedź podkreślić 

2
 Właściwą odpowiedź podkreślić 

 



 

………………     Biała Podlaska,………………… 

Imię i nazwisko 

……………… 
Adres zamieszkania 

…………….. 
Pesel 

…………….. 
( nr telefonu  lub poczty elektronicznej – OBOWIĄZKOWO) 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY 

BIAŁA PODLASKA 

ul. PROSTA 31 

21-500 BIAŁA PODLASKA 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA  

 

1. o wypłaceniu na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi osoba 

fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2022 r. o dodatku węglowym 

2. o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wypłatę na rzecz gospodarstwa domowego,  

w skład którego wchodzi osoba fizyczna, której jest wydawane zaświadczenie, 

dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  

o dodatku węglowym 

3. nie złożyłęm /am wniosku o dodatek węglowy, ale spełniam warunki uprawniające do 

dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  

o dodatku węglowym. 

 

 

 

 

………………………………….. 
             Czytelny podpis 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

- wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „RODO” informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biała Podlaska reprezentowana przez Wójta Gminy 

Biała Podlaska; ul. Prosta 31; 21-500 Biała Podlaska 

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@gmina-

bialapodlaska.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia i realizacji Pani/Pana wniosku o preferencyjny zakup węgla dla 

gospodarstwa domowego. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w 

związku z realizacją zadań nałożonych przez ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu o którym mowa w pkt 3 odbiorcami danych osobowych 

mogą być: 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

- podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności firma, która na 

podstawie podpisanej umowy z Gminą Jabłonna będzie realizować sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych po 

preferencyjnej cenie. 

6. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy poza Europejski Obszarem Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały zebrane a następnie będą 

przechowywane w archiwum zakładowym, stosownie do przepisów prawa odnoszących się do archiwizacji 

dokumentów: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),  

b) żądania sprostowania/uzupełnienia danych osobowych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne 

(art. 16 RODO), 

c) żądania usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym w przypadkach określonych 

w art. 17 RODO, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych 

w art. 21 RODO, 

f) do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO. 

9. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości 

przyjęcia wniosku oraz nie będzie możliwy zakup przez Panią/Pana węgla dla gospodarstwa domowego po 

preferencyjnej cenie. 

10. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli uzna, że przetwarzanie przez 

Administratora narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych. 

11. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

...................................................................... 

(data i podpis) 


