
 

 
.............................................................. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 

............................................................... 
 

…………………………………………………….. 
(adres pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, 

na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny) 

 

.........................................................  
(numer telefonu) 

 
................................................................  

(e-mail) 

 

............................................................. 
(miejscowość, data) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wójt Gminy Korycin 
ul. Knyszyńska 2a 
16-140 Korycin

 
 

Wniosek  
Ja, niżej podpisany/a wnioskuję o zakup preferencyjny węgla:  

 

Rodzaj paliwa 
stałego, na które 

składam 
zapotrzebowanie 

Ilość*   (w tonach) 

do 31-12-2022 r. od 01-01-2023 r. 

orzech**    

kostka**   

ekogroszek/groszek**   

* ilość – maksymalnie 1,5 tony na gospodarstwo domowe w każdym terminie. 
**rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.  

 
Dokonałam/em zakupu preferencyjnego węgla kamiennego w ilości ……. kg: 

 
Tak    

  

Nie   
 
W polu wyboru należy wstawić znak „X” 

 
Oświadczam, że: 

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

2. Nie nabyłam /nie nabyłem/ oraz 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 z dnia 27 
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych. 

3. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w 
niniejszym wniosku do podmiotu zajmującego się dystrybucją paliwa 
stałego w celu sfinalizowania zakupu paliwa stałego. 

 

 ………..……..……………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

 

 



 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, oraz Dz. Urz. 

UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej: „RODO” / „rozporządzenie 2016/679” informujemy, że: 

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin z siedzibą w Korycinie, 

ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin. 

 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Korycin możliwy jest za pośrednictwem 

danych adresowych administratora - listownie: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Korycin, 16-140 

Korycin, ul. Knyszyńska 2a, telefonicznie: 85/7229181 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ciążącego na administratorze w 

zakresie przyjęcia i rozpatrywania wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego celem określenia 

zapotrzebowania ilości paliwa stałego wynikającego z ustawy, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO w 

związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza podmiotami uprawnionymi do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z którymi zawarto umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 (Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego 

postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za 

odbiorców!). 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym 

zakończała się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną przekazane 

do Archiwum Państwowego w Białymstoku. 

 

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację zadań ustawowych. 

Podanie we wniosku danych osobowy w zakresie: numer telefonu /adres e-mali jest dobrowolne oraz 

równoznaczne z wyrażaniem zgody na ich przetwarzanie. 

7. Ma Pan/Pani prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania 

swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

W zakresie, w którym wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani prawo 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie składając pisemny wniosek w miejscu 

złożenia niniejszej zgody w Urzędzie Gminy Korycin lub przez przesłanie pisma korespondencyjnie na adres 

Urzędu Gminy Korycin ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin (z tym, że decyzja ta nie zadziała wstecz wobec 

już dokonanych czynności przetwarzania danych). 

 

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan 

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. 

Stawki 2. 

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 

administratora, w tym profilowaniu. 
 

 

................................................................................. 

                                                                                                Czytelny podpis 

 


