
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO DLA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 

 
 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida 

Al. Wczasów 4 
12 – 220 Ruciane-Nida 

 
   

1. DANE WNIOSKODAWCY 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

 

03. Numer telefonu 04. 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 

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

 

 

3. RODZAJ WĘGLA KAMIENNEGO WYKORZYSTYWANEGO DO OGRZEWANIA 
NIERUCHOMOŚCI: 

 
01. ekogroszek/groszek 

 
02. orzech 

 
03. miał 
 

 

 

 

 



 

4. Wnioskowana ilość zakupu węgla kamiennego do dnia 31.12.2022 r. wyrażona w tonach:  

 ................................................................................................................. ………………… 
(maksymalnie  1,5 tony) 

 

5. Wnioskowana  ilość zakupu węgla kamiennego od dnia 01.01.2023 r. do dnia  
30.04.2023 r.  wyrażona w tonach:  

 ................................................................................................................. ………………… 
(maksymalnie  1,5 tony) 

 

 

6.  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 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 

takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2  pkt 1 i 2 łącznie ustawy o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe tj:  

- w ilości 1500 kg do dnia 31 grudnia 2022 r. 

- w ilości 1500 kg od dnia   1 stycznia 2023 r. 

 

7. Oświadczam, że dokonałem /nie dokonałem *  zakupu preferencyjnego paliwa stałego  

w ilości .........................................  

* niewłaściwe skreślić 

 

8. 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.  

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

 

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

(data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1/ Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida. Możecie się z nim 
skontaktować listownie na adres siedziby administratora: Al. Wczasów 4, 12 – 220 Ruciane-Nida, telefonicznie: 
+48 425 44 30, e-mail: umig@ruciane-nida.pl. 
2/ Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych odpowiedzi 
na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby się z nim skontaktować należy napisać na 
adres e-mail: iodo@ruciane-nida.pl.  
 
3/ Dane osobowe są pozyskiwane w celu realizacji przez Gminę Ruciane-Nida preferencyjnego zakupu paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych dokonywanego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) 1. 

4/ Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym do kontroli realizacji wskazanego zadnia oraz 

podmiotowi prowadzącemu sprzedaż paliwa stałego w imieniu Gminy Ruciane-Nida.   

5/ Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów, 

a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną. Po zakończeniu 

realizacji celów, w których pozyskaliśmy Państwa dane osobowe możemy je dalej przechowywać w celach 

dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w 

szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych.  

6/ Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania wskazanych danych skutkuje brakiem możliwości 

preferencyjnego zakupu paliwa stałego na rzecz wnioskodawcy. 

7/ Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do: 

• dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii; 

• sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne; 

• ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, 

do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić; 

• usunięcia danych np.: kiedy Państwa dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane; 

• sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.  

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8/ Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować. 

 
1 Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda, podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także wykonanie 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 
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