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WNIOSEK O ZAKUP PREFERNECYJNY WĘGLA DLA GOSPODARSTW 

DOMOWYCH – PIERWSZY OKRES ZAKUPOWY 

WÓJT GMINY MYKANÓW, UL. SAMORZĄDOWA 1, 42-233 MYKANÓW 

Imię i nazwisko wnioskodawcy  

Adres, pod którym 

jest prowadzone 

gospodarstwo 

domowe, na rzecz 

którego 

dokonywany jest 

zakup preferencyjny 

Miejscowość  

Ulica  

Numer budynku  

Numer lokalu  

Kod pocztowy  

Numer telefonu do kontaktu  

Adres poczty elektronicznej 

(opcjonalnie) 
 

Wnioskowana ilość paliwa stałego w 

ramach zakupu preferencyjnego – nie 

większa niż 1,5 tony w pierwszym 

okresie zakupowym do dnia 31 grudnia 

2022 roku 

 EKOGROSZEK, W ILOŚCI ………… TON/TONY 

  GROSZEK, W ILOŚCI …………. TON/TONY 

  ORZECH,   W ILOŚCI …………. TON/TONY 

  MIAŁ,         W ILOŚCI …………. TON/TONY 

Informuję, że dokonałem zakupu 

preferencyjnego  

 NIE 

 TAK, W ILOŚCI …………. TON/TONY 

Oświadczam, że wnioskodawca, ani żaden członek jego 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 2000zł brutto za tonę w ilości co 

najmniej 1,5 tony 

JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 

FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA 

Data i miejscowość  

Podpis  

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 
W celu realizacji postanowień 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 Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mykanów reprezentowana przez 

Wójta Gminy Mykanów z siedzibą przy ul. Samorządowej 1 ; 42-233 Mykanów 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

e-mail:ewa.olejarz@mykanow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 10 

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

domowych w zw. z art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności oraz art. 2 pkt. 15 ustawy o dodatku węglowym z dnia 15.08.2022. Dane osobowe będą 

przetwarzane w celu złożenia i weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego. 

4) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, konsekwencją nie podania danych będzie brak 

możliwości rozpatrzenia wniosku. 

5) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz 

przez okres wymagany kategorią archiwalną B – 5. 

6) Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, 

zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym porozumienia umowy powierzenia danych do 

przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcami danych będą w 

szczególności administratorzy sieci informatycznych i systemów komputerowych. 

7) Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu 

do danych osobowych oraz prawo do żądania sprostowania danych osobowych. 

9) W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

10) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  
 

 

 

            Potwierdzam zapoznanie się: 

        ………………………………… 
               podpis wnioskodawcy i data 

 

 

 

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. 

 

 

UWAGA ! 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za opał w kwocie 2000zł za  

1 tonę.  

Wpłatę należy uiścić na rachunek bankowy:  

Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1,  

nr konta: 02 8258 0005 2001 0000 0925 0012 

mailto:ewa.olejarz@mykanow.pl

