
(WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

                                                                                                   Komprachcice, dnia ………………………… 2022 r. 

…………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………..  

 

………………………………………………….. 

(adres gospodarstwa domowego) 

                                                 

                                                                                                                       Wójt Gminy Komprachcice 
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (WĘGLA)  

W OKRESIE DO 31 GRUDNIA 2022 r 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) składam wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego 

w ilości: ……………. (maksymalnie 1,5 tony) 

Preferowany rodzaj paliwa stałego: 

 

       węgiel gruby                     ekogroszek/groszek                                            miał   
                                                                               

Mój adres poczty elektronicznej lub nr telefonu: ………………………………………………………………………………………….. 

 

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

dokonywany zakup preferencyjny, nie  nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy 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 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych. 

Oświadczam, że nabyłem / nabyłam lub inny członek mojego gospodarstwa domowego  nabył paliwo 

stałe na sezon grzewczy 2022 – 2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości ………… ton. 

 

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

 

 

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

                                                                                                        (czytelny podpis wnioskodawcy) 

========================================================================================== 

 

Uwaga!!!   (WYPEŁNIA GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMPRACHCICACH) 

 

WERYFIKACJA WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO   

 

Potwierdzam, że gospodarstwu domowemu w skład którego wchodzi wnioskodawca  

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

węglowym. 

Potwierdzam, że pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego na rzecz 

gospodarstwa domowego w skład którego wchodzi wnioskodawca.              

Potwierdzam, że wnioskodawca nie złożył wniosku o wypłatę dodatku węglowego. 

 

 

 

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

                                                                                        (podpis Kierownika GOPS lub osoby upoważnionej) 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Realizując obowiązek wynikający z 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 (określanego jako 

„RODO”) informujemy, że udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzamy zgodnie z określonymi 

poniżej zasadami: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Komprachcice z siedzibą w Urzędzie Gminy  

w Komprachcicach, ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice. 

2.W sprawie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych za pomocą poczty elektronicznej , na adres sekretarz@komprachcice.pl bądź na 

adres siedziby Administratora. 

3. Dane Pani/Pana przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa ciążących na Administratorze 

i będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia postępowań objętych wnioskiem na podstawie ustawy z dnia 

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze. 

5. Odbiorcami Pani/Pana 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 bądź inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 

przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Komprachcice, a w szczególności ze 

świadczeniem usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych, konsultacyjnych, pocztowych, finansowych, 

windykacyjnych oraz pomocy prawnej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały 

pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- w przypadku gdy dane osobowe  

są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) prawo do przenoszenia danych osobowych; 

6) prawo sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. 

8. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora, 

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

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel pozyskania 

Pani/Pana danych osobowych związany jest z koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze 

obowiązku prawnego lub z koniecznością wykonania przez Administratora zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej mu władzy publicznej. W takim przypadku podanie danych 

osobowych jest obowiązkowe, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji 

Pani/Pana interesu prawnego. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, w przypadku, 

kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody. 

11. Nie przekazujemy Pani/Pana danych doza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 

 

mailto:sekretarz@komprachcice.pl

