
……………………………………………   ….……………………., ……..……… 
      imię i nazwisko         miejscowość               data 

 
 
……………………………………………. 
      adres gospodarstwa domowego  
 
……………………………………………. 
  PESEL (podanie jest dobrowolne) 

Wójt Gminy Skoroszyce 
 
 

Wniosek o zakup węgla w cenie do 2000 zł/tona  
 
 

Składam wniosek o zakup węgla w rodzaju (wpisz odpowiednio: orzech, groszek, miał)   
                            

                          …………..……………………………… 
w okresie do 31.12.2022 r. w ilości (wpisz ilość do 1,5 tony) ………………………………. 

Mój adres poczty elektronicznej lub numer telefonu:…………………………….………
 Informuję, że (wpisz odpowiednio: dokonałam/em lub nie dokonałam/em) 

..................................................... zakupu preferencyjnego węgla w ilości …………. 

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia wynikającej z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks 
karny 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych we 
wniosku. 
 
Przyjmuję do wiadomości:  

Wójt Gminy Skoroszyce nie ma wpływu na jakość węgla, który kupię na 
podstawie tego wniosku. 
 

 
podpis wnioskodawcy 

 
 

Adnotacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoroszycach: 
 
Wnioskodawca spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w 
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 
1967) 
 
 
_______________         ___________________________ 
       Data                         Pieczątka i podpis 
 



Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych 
(wniosek o zakup węgla w cenie do 2000 zł/tona) 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) 
informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Skoroszyce, ul. 
Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszycach, tel. 77/4318982, e-mail: 
ug@skoroszyce.pl  

2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Skoroszycach jest Pan 
Bogusław Dziadkiewicz radca prawny, kontakt: Dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl. 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu 
rozpatrzenia wniosku, oraz przyznania prawa do zakupu węgla w cenie do 2000 
zł/tona lub odmowy przyznania tego prawa, sporządzania ewentualnych 
sprawozdań i kontroli. 

4. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, w celu 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku 
Ustawą  z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 
przez gospodarstwo domowe.  

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu. 

6. Przysługuje Pani/Panu : 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne 
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały podmioty realizujące 
zadania na rzecz Administratora w zakresie obsługi technicznej i serwisowej IT, 
kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi hostingowe. Dane mogą zostać 
udostępnione organom lub podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania, oraz 
instytucjom państwowym, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną 
podstawę prawną. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, za wyjątkiem numeru 
PESEL, który stanowi informację podaną dobrowolnie. Konsekwencją niepodania 
danych niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, będzie brak możliwości przyznania 
prawa do zakupu od Gminy Skoroszyce węgla w cenie do 2000 zł/tona. 
W przypadku odmowy podania we wniosku numeru PESEL, nie będzie możliwe 
sprawdzenie, czy przysługuje Pani/Panu dodatek węglowy oraz czy węgiel 
odbiera ta sama osoba, która za niego zapłaciła. 

9. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, przez okres w nich wskazany. 

 
.................................................................. 
(Podpis osoby poinformowanej) 
 
 
 
 

 


