
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO – II TURA 
(01.01-30.04.2023 r.) 

 

UWAGA!  

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się  
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

I. Organ do którego składany jest wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla 
gospodarstwa domowego: 

WÓJT GMINY SŁAWNO 
ul. I Pułku Ułanów 11, 76-100 Sławno 

II. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „Wnioskodawcą”: 

a) imię i nazwisko  
 
…………………………………………………………………………………………..………. 

b) numer PESEL 
 

           

c) numer telefonu 
 

         

2. Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego 
dokonywany jest zakup preferencyjny: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

ZAZNACZ „X” we właściwej kratce 

III. Oświadczam, że: 
 

 wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego 
dokonywany jest zakup preferencyjny, NIE NABYLI paliwa stałego na sezon grzewczy 
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. 
 

 

 wnioskodawca lub członkowie gospodarstwa domowego, na rzecz którego 
dokonywany jest zakup preferencyjny, NABYLI albo do końca 2022 roku ZŁOŻYLI 
WNIOSEK do Wójta Gminy Sławno o zakup preferencyjny paliwa stałego (oczekują 
na dostawę) po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości  ………………. ton/tony. 

 

 

 

 

 



IV. DEKLARUJĘ, że do dnia 30 kwietnia 2023 roku ZAMIERZAM KUPIĆ paliwo stałe na 
preferencyjnych warunkach w następującej ilości: 

Można wnioskować o zakup maksymalnie 3 ton węgla w preferencyjnej cenie w sezonie grzewczym  
2022-2023. Jeżeli dotychczas kupiono węgiel albo do końca 2022 r. złożono do Wójta Gminy Sławno wniosek 
o zakup preferencyjny węgla, od przysługujących 3 ton węgla na gospodarstwo domowe należy odjąć ilość 
węgla wskazaną w pkt. III. 

ORZECH - …………………..…….. ton/ tony 

GROSZEK - ……………………….. ton/ tony 

 

V. Czy wnioskodawca złożył wniosek o dodatek węglowy? 
 

 TAK  NIE 

VI. Czy wnioskodawcy przyznano dodatek węglowy?  
 

 TAK  NIE / JESZCZE NIE 

 

VII. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
 
 
 

……………..............................................    …………............................................. 
(miejscowość, data)      (podpis wnioskodawcy) 

 

 

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 (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – tzw. RODO oraz przepisów wprowadzających  
i wykonawczych, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Sławno, a obsługę prowadzi Urząd Gminy Sławno,  

76-100 Sławno, ul. I Pułku Ułanów 11. 
2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@gminaslawno.pl lub 

pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.  
3. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez 

administratora inspektorem ochrony danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: 
odo@gminaslawno.pl telefon: 59 810-65-74 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. 

4. Dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i e RODO w celu umożliwienia zakupu węgla w preferencyjnych cenach 
przez mieszkańców gminy Sławno na podstawie zadań nałożonych na samorządy przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego oraz w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 
przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). 

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi realizującemu zadanie polegające na dystrybucji paliwa stałego 
na rzecz mieszkańców gminy Sławno oraz innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów. 

6. Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa oraz zgodnie z kategorią archiwizacji po ustaniu 
podstawowego celu przetwarzania. Okres wynikający z przepisów prawa określony został w szczególności w ustawie  
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Osobie pozostawiającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo  
do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (jeżeli uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). 

 
 
 
……………..............................................  …………............................................. 
                (miejscowość, data)     (podpis wnioskodawcy) 
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