
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO na okres od 
dnia 01 stycznia 2023 r. 

 
Organ, do którego składany jest wniosek 

Wójt Gminy Drużbice, Drużbice 77a,  97-403  Drużbice 
 

Instrukcja wypełniania: wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI, a pola wyboru zaznaczyć znakiem  

 
1. DANE  WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO zwanego dalej „Wnioskodawcą”: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu 

 
.......................................................................................................................................................................................... 
adres gospodarstwa domowego na rzecz, którego dokonywany jest zakup preferencyjny 
 

2. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 
preferencyjnego w okresie do 30 kwietnia 2023 r. 
 

Rodzaj paliwa Ilość już zawnioskowanego 
węgla ( w tonach) w terminie 
do  31 grudnia 2022 r. 

Ilość  wnioskowanego węgla               
( w tonach) w terminie od  1 
stycznia 2023 r. 

Groszek/ekogroszek*  
 

 

Kostka  
 

 

Orzech  
 

 

 
*Frakcja ekogroszek zalicza się do sortymentu groszek. Szczegółowy zakres parametrów w obrębie sortymentów 
będzie zależał od oferty podmiotów wprowadzających do obrotu. 

 
3. Informacja czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa 
stałego nabytego w ramach tego zakupu ( należy zaznaczyć X oraz podać ilość) 
 

Oświadczam, że 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 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w 
przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 2 

 
Oświadczam, że ja lub członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-
2023, po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości ………………………..(ton) 
 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 
6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 
 
 
       ……………………………………………………………………… 
           Miejscowość data i podpis czytelny wnioskodawcy 
 
 

X 



Dodatkowe informacje: 
 
1.Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Urzędzie Gminy w Drużbicach w  godzinach pracy urzędu  
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
2. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Gmina Drużbice realizując zadanie rządowe jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi 
odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla oraz jego dostępność. 
4. Nabywane paliwo stałe może w nieznaczny sposób bez obniżenia przydatności do wykorzystania do ogrzewania w 
gospodarstwie domowym, zawierać część skruszonego paliwa (ubytki naturalne) powstałe w ramach transportu do 
gminnego punktu wydania, za które to ubytki żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i których żadna ze stron w 
dacie złożenia wniosku nie była w stanie przewidzieć. 
5.Nabywane paliwo stałe zgodnie z zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych należy wykorzystać jedynie do celów grzewczych obiektu mieszkalnego,  
z wyłączeniem wszelkich innych możliwości odmiennego wykorzystania, w tym jego sprzedaży. 
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Drużbicach,  

 adres : Drużbice 77A, 97-403 Drużbice, tel. 44 631 10 79, e-mail ug@druzbice.pl, sekretariat@druzbice.pl 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 
Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia przez Państwa wniosku o zakup węgla po cenach 
preferencyjnych.  

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.    

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO; 
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 

9) Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych. Ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji 
celu, o którym mowa w pkt. 3.   

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę 
danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w 
zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy 
usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź 
archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa. Dane osobowe mogą być ponadto ujawniane dostawcy usług pocztowych w przypadku korespondencji prowadzonej 
drogą pocztową. 
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