
 

 

Wójt Gminy Bestwina 

ul. Krakowska 111 

43-512 Bestwina 

 

 

Wniosek o preferencyjny zakup węgla  

na potrzeby gospodarstwa domowego 
 

zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). 

 

 

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.  

 

Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. 
 

Imię i nazwisko1: 

 

 

JAN KOWALSKI 
 

 

 

Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo 

domowe2, na rzecz którego dokonywany jest 

zakup preferencyjny 

 

 

 

43-512 BESTWINA, UL. JASNA 174 
 

 

 

Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu 

 

 

JANEK.KOWALSKI@MOJAPOCZTA.PL 
 

 

 

Ilość paliwa stałego (węgla) do zakupu w okresie 

od 01.01.2023 r. (nie więcej niż 3 tony łącznie dla 

zakupu w roku 2022 i 2023) * 

 

☒ 1,5 tony 

☐ 3,0 tony 

☐ ………….. ton  

 

 

Rodzaj węgla (należy wybrać tylko jeden): * 

 

  

☒ ekogroszek 

☐ orzech 

 
* należy wstawić „X” w odpowiedniej kratce 

 

 

 

 

                                                           
1 Dla ułatwienia procedowania wniosku zaleca się, aby wniosek składał ten sam członek gospodarstwa domowego, który występował o dodatek 

węglowy. 
2 Gospodarstwo domowe definiowane zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - Dz.U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm. 

Kolorem czerwonym zaznaczono 

przykładowy sposób wypełnienia 

poszczególnych rubryk przez 

potencjalnego Wnioskodawcę. 



 

 

OŚWIADCZENIA 

 

 

1. Oświadczam, że ani ja, ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego 

jest dokonywany zakup preferencyjny, 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 3 ton. 

 

2. Informuję, że: 

a. nie dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego. ** 

b. dokonałem już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości …1,5… tony. ** 

**niepotrzebne skreślić 

 

3. Jestem świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

 

 

 

 

…… 20.01.2023 …………… 

  

 

 

 

……… Jan Kowalski ………… 

data  Podpis wnioskodawcy 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 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. U. UE. 

L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bestwina 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można uzyskać kontakt we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail iod@bestwina.pl lub drogą 

tradycyjną, pisząc na adres siedziby Administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania przez Gminę Bestwina wstępnego ustalenia liczby 

gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Bestwina zainteresowanych zakupem paliwa stałego 

w ramach zakupu preferencyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 20 października 2022 o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. niezbędność do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi. Następnie Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz 

podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na 

jego polecenie, tj. podmioty świadczące określone usługi na rzecz Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, a po jego osiągnięciu 

przez obowiązkowy okres archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa. 

7. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada 

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

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożność 

uwzględnienia Pani/Pana gospodarstwa domowego we wstępnym ustaleniu liczby gospodarstw domowych 

znajdujących się na terenie Gminy Bestwina zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 20 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 


