
……………………………………………                            Lubaczów, dn……………………… 

Imię i nazwisko 

 

 

…………………………………………… 

Adres gospodarstwa domowego 

 

…………………………………………….. 

 

                                                                                        Wójt Gminy Lubaczów 
 

 

 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla  

  

Składam wniosek o zakup węgla w ilości ……… ton.  

Maksymalna ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu 

preferencyjnego wynosi odpowiednio 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony od dnia                

1 stycznia 2023 r. 

Zakup węgla po preferencyjnych cenach przysługuje osobom, które spełniają warunki 

uprawniające do wypłaty dodatku węglowego lub dokonały wpisu do CEEB ( w przypadku 

gdy nie złożyły wniosku o dodatek węglowy) 

 

Mój numer telefonu: 

………………………………………………………..  

lub adres poczty elektronicznej  

……………………………………………………….. 

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

preferencyjnego. 
*niepotrzebne skreślić 

 

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 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………… 

podpis wnioskodawcy 



Klauzula informacyjna 
 

W związku 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.Urz.UE.L.119.1) (dalej: RODO) 
informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubaczów reprezentowana przez Wójta Gminy 
Lubaczów z siedzibą pod adresem 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1. 

2. Z administratorem danych osobowych można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Urząd 
Gminy Lubaczów 37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1; telefonicznie pod nr 16 632 16 84 lub przy pomocy poczty e-mail: 
urzad@lubaczow.com.pl 

3. Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: 
iod_ug_lubaczow@lubaczow.com.pl lub listownie na adres Administratora. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, zawartych umów oraz 
na podstawie udzielonej zgody. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO:  
a) gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów; 
b) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do 
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
e)  gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

6. Dostęp do Pani/Pana danych mają tylko upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania tych danych 
w tajemnicy. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa tj. 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, jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane 
osobowe, dla których urząd jest Administratorem. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wynikający z przepisów prawa, a następnie 

archiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną w myśl Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 styczna 
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

9. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych. 
W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, 
że przetwarzanie jej/jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 

11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych 
osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem 
wniosku bez rozpoznania. 

12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, 
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.  

13. W postępowaniach administracyjnych i czynnościach urzędowych prawo do wycofania w dowolnym momencie 
udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych nie przysługuje. 

14. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych 
osobowych, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w systemie komputerowym oraz w 
formie papierowej. 

15. Ma Pani/Pan prawo do bycia powiadomionym o naruszeniu ochrony Pani/Pana danych osobowych, o ile wystąpi 
wysokie ryzyko ich naruszenia. 

 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną (data i podpis)………………………………………………………………  
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