
Nowogród Bobrzański , ………………………………. 
(data) 

       Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego 

       ul. Słowackiego 11 

       66-010 Nowogród Bobrzański  

 

 

WNIOSEK 

 o zakup preferencyjny węgla 
na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych (Dz.U. 2022, poz. 2236) 

 

 

Skrócona instrukcja wypełniania:   

1. Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI,  

2. Pola wyboru należy zaznaczyć  X 

3. * niepotrzebne skreślić 

 

1. Dane Wnioskodawcy:  
01. Imię (Imiona): ………………………. …………………………………………… 

 

02. Nazwisko: …………………………………………………………………………. 

 

2. Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz 

którego jest dokonywany zakup preferencyjny  

 
01. Gmina: ……………………………………………………………………………… 

 

02. Miejscowość i kod pocztowy: ……………………………………………………… 

 

03. Ulica: ……………………………………………………………………………….. 

 

04. Nr domu ……………………….  , nr mieszkania: ……………………….………... 

 

05. Nr telefonu: ………………… 1 , adres poczty elektr.: ………………...………….1  
1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

 

3. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje 

Wnioskodawca:  
 

       Gruby (Orzech 25+ mm)   ……………………. ton2) 

 

        

       Groszek / ekogroszek 10-25 mm  ………………….. ton2)  

 

       Miał      ……………..  ton2)   

     
2) Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1,5 

tony!     

Uwaga! Szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów będzie 

zależał od oferty podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu. 



4. Informacja, czy Wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego 

wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego 

zakupu preferencyjnego: 
 

TAK* –   dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ......... ton. 

 NIE*   –    nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego 

 * niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego 

dokonywany jest zakup preferencyjny, nie nabyłem 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 ustawy o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

          

 

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

(miejscowość)                           (data:: dd /mm/rrrr)                         (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 

– dalej: RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu 

Bobrzańskiego z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. 

Słowackiego 11. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie 

Bobrzańskim jest Pani/Pan Jarosław Sak, kontakt: iod@nowogtrodbobrz.pl, nr 

telefonu: 683290962). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania 

administracyjnego. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.) 

w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 

(Dz.U. poz. 1692) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników 

administratora danych osobowych. 

6. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: podmioty 

świadczące usługi informatyczne wobec Administratora. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie 

poinformowana/poinformowany. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi 

przepisami archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), ustawą z 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z 

późn. zm.) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 

Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

9. Ma Pani/Pan prawo do: 

– dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii, 

– sprostowania swoich danych, 

– ograniczenia ich przetwarzania, 

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania 

przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie 

będą podlegać profilowaniu. 
 

 

mailto:iod@nowogtrodbobrz.pl

