
INFORMACJA 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 

r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2236) informuje o przystąpieniu Gminy Wręczyca Wielka do zakupu tego paliwa do dnia 31 

grudnia 2022 r. 

Szanowni Państwo,  

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu, 

informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż wniosek na zakup węgla można składać na 

piśmie w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w godzinach pracy urzędu (poniedziałek, środa, 

czwartek, piątek 7:15 – 15:15, wtorek 8:00 – 16:00) w biurze podawczym na parterze budynku 

lub za pomocą skrytki e-PUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

lub podpisem zaufanym. 

Węgiel po preferencyjnej cenie (nie więcej niż 2 000 zł za tonę) będzie mogła kupić osoba, 

której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy. 

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie 

Gminy lub poniżej: 



WNIOSEK  

o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

1. Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa 

domowego 

WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

 

2. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 

01. Imię i nazwisko 

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

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

preferencyjny: 

01. Gmina 

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

02. Miejscowość i kod pocztowy 

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

03. Ulica     04. Nr domu    05. Nr mieszkania 

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

06. Nr telefonu     lub    07. e-mail 

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

Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w okresie – 

maksymalnie 1,5 tony na każdy okres  

                                                                                                                     ilość ton od dnia 1 stycznia  

                          ilość ton do dnia 31 grudnia 2022 r.                                      do 30 kwietnia 2023 r. 

 

01. Groszek    

    

02. Orzech 

 

03. Miał 

 

4. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli tak to w jakiej ilości) 

   Tak ………………(podać ilość) 

   Nie 

Oświadczam że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany 

zakup, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 

2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określa w przepisach wydanych na podstawie art. 8 

ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

………………………………..           …………………………… 
                (miejscowość i data)              (podpis wnioskodawcy) 

 
UWAGA: 

Wniosek preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka w dniach i godzinach pracy urzędu (Biuro 

podawcze na parterze budynku) lub za pomocą skrytki e-PUAP. 

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

  

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

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

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



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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wręczyca Wielka z siedzibą przy  

ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: inspektor@odocn.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożonym wnioskiem o zakup preferencyjny 

paliwa stałego dla gospodarstwa domowego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października  

2022 r. o zakupie preferencyjnym  paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz na  podstawie art. 6 

ust 1 lit. c RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa oraz po spełnieniu celu, dla którego 

Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez 

okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią 

inaczej. 

6) Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora 

dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych. 

7) Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

8) Państwa dane osobowe nie są  przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym nie będą profilowane. 


