
WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 

Wieliszew, dn. ____________________ 

 
Wójt Gminy Wieliszew 
ul. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego 1 

05-135 Wieliszew 

 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego 
 

 

imię i nazwisko wnioskodawcy 

 
 

 
adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny 

 

          

nr telefonu,     adres poczty elektronicznej 

 

Wnoszę o zakup preferencyjny w terminie 
 

do 31.12.2022 r. ton paliwa stałego w postaci: 

 

groszek           orzech 

 

od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. ton paliwa stałego w postaci: 

 

     groszek            orzech  

Informuję, że: 

dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości ton 

 

nie dokonałem dotychczas zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 
 

Oświadczenie 

Oświadczam, że nie nabyłem/łam dotychczas osobiście, ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego 

jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po 

cenie niższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę. 

Jestem świadomy/ma, odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

____________________ 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Działając w oparciu o art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 931 ze zm.) niniejszym akceptuję przesłanie faktury dotyczącej preferencyjnego zakupu węgla w formie 

elektronicznej (format PDF), na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. 

 
 

____________________ 
adres poczty elektronicznej 

(podpis wnioskodawcy) 

 



 
 
 

Klauzula informacyjna - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Wieliszew jest Wójt Gminy 
Wieliszew, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, 05-135 Wieliszew  

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować za pomocą 
adresu iod@wieliszew.pl  

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 
umów oraz na podstawie udzielonej zgody.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,  

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,  

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 
4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:  

a) dostępu do treści swoich danych osobowych,  

b) poprawiania (żądania sprostowania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne,  

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

d) przenoszenia danych osobowych,  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu 
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

9. W przypadku uznania, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych  

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


