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WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DLA 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 
 

Proszę wniosek wypełnić Wielkimi Literami 
 

Organ do którego składany jest wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego 

dla gospodarstwa domowego: 

WÓJT GMINY FIRLEJ 

ul. Rynek 1 
21-136 Firlej 

 
Dane dotyczące Wnioskodawcy: 

 
1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „Wnioskodawcą”. 
01. Imię (imiona) 

….................................................................................................................................................. 

02. Nazwisko 

….................................................................................................................................................. 

03. Numer PESEL 
 

           

 
04. Numer telefonu 05. Adres poczty elektronicznej 

….............................… .............................................................................................. 

2. Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe na rzecz którego 

dokonywany jest zakup preferencyjny. 

 

01. Miejscowość i kod pocztowy 

….................................................................................................................................................. 

02. Ulica (jeśli dotyczy) 

….................................................................................................................................................. 

03. Numer domu 04. Numer mieszkania 

….................................................................................................................................................. 
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3. Rodzaj węgla kamiennego wykorzystywanego do ogrzewania nieruchomości:

1. Frakcja gruba (Orzech)

2. Groszek

Ważne! W przypadku frakcji groszek minimalna ilość zamówienia przez gminę 
wynosi 25 ton. Jeżeli z deklaracji wyniknie mniejsza ilość, gmina nie będzie w stanie 
zapewnić dostępności ww. frakcji. 

4. Preferowana ilość zakupu węgla kamiennego w terminie od dnia 01.01.2023r. do
dnia 30.04.2023, wyrażona w tonach .............................. (max 3 tony).

Odbiór węgla: Firlej ulica Kocka, Skład GS 

5. Oświadczam, że wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz 

którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli 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 o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

6. Ilość zakupionego paliwa stałego po cenie niższej niż 2000 zł brutto na sezon 

grzewczy przypadający na lata 2022–2023 wyrażona w tonach ….........… 

(jeśli dotyczy) 

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. 

……………..............…………………………..…………… 
(Miejscowość, data i podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Firlej. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@firlej.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest określenie zapotrzebowania ilości paliwa stałego 
wynikającego z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 
okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Decyzje dotyczące Państwa danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

7. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe 
w imieniu Administratora/ 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
 

 dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 
przetwarzania, a także – w przypadku przewidzianym – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; 

wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 
 
 
 
 

………………………………………..…………… 
(podpis) 
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