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

       Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego 

       ul. Słowackiego 11 

       66-010 Nowogród Bobrzański  

 

 

WNIOSEK 

o zakup preferencyjny węgla na 2023 rok 
na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

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

 

UWAGA:  Wnioski będą przyjmowane tylko do 15 kwietnia 2023 roku.  
 

Skrócona instrukcja wypełniania:   

1. Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI,  

2. Pola wyboru należy zaznaczyć  X 

3. * niepotrzebne skreślić 

4. **  Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

 

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: …………………….**  , adres poczty elektr.: ………………...……… 
**  Należy podać  koniecznie numer telefonu wnioskodawcy 

 

3. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup którego występuje Wnioskodawca2: 
Uwaga! Szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów  zależ od oferty 

podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu  

 

       Węgiel Orzech 25 – 50 mm    ……………………. ton2) 

 

       Węgiel Groszek  5-25 mm    ………………….. ton2)  
 

       Miał      ……………..  ton2)   

     
2)  Limit  paliwa stałego możliwy do zakupu w okresie od 01.01.2023- do 30.04.2023  po 

preferencyjnej cenie to 1,5 tony.    

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości  mniejszej niż 1,5 tony, to ilość paliwa 

stałego niezakupionego w ramach limitu na rok 2022 powiększa limit określony na rok 2023. 
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4. Informacja Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa 

stałego od Gminy Nowogród Bobrzański ? Jeśli tak proszę podać ilość i rodzaj. 

 

TAK*, w ilości........................ton,  rodzaj węgla……………………………. 

 

 NIE * 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

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

dokonywany jest zakup preferencyjny, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy 

przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę węgla 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. tj. w ilości co najmniej 

3 ton   

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

  

Zapoznałem się z informacją RODO, która znajduję się we wniosku 

 

 

 

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

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

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna  

zakup węgla po cenach preferencyjnych 

Zgodnie z 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 (dalej RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodu 

Bobrzańskiego  

z siedzibą w: 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, NIP: 929-10-04-928, Regon: 

000536775, tel. 68 / 329-09-62, e-mail: now.bobrz.um@post.pl; 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jarosława Saka, z którym można 

się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl, 

korespondencyjnie lub bezpośrednio w siedzibie administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przepisami ustawy z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych, w celu realizacji złożonego wniosku, w tym wystawienia faktury VAT w 

zgodzie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.   

o podatku od towarów i usług.    

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

 zgodnie z art. 6 ust. lit c) RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ww. 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze”. 

5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom 

uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą 

udostępnione podmiotom zapewniającym, na podstawie umów powierzenia przetwarzania 

danych osobowych zawartych przez administratora, obsługę jego administratora (np. 

dostawcy usług informatycznych, poczty elektronicznej). Dane osobowe będą udostępnione 

składom węglowym, z którymi Urząd Miejski  

w Nowogrodzie Bobrzańskim ma podpisane stosowne umowy na dystrybucję paliwa stałego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania postępowania w sprawie, tj. 

przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 

tym ustawy o z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 14 

lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

  prawo dostępu do danych osobowych, w tym otrzymania kopii swoich danych – art. 15     

      RODO;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO; 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych art. 19 RODO; 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie 

Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa. 

mailto:iod@nowogrodbobrz.pl
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9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpatrzenia 

wniosku. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości jego realizacji, tj. jego 

rozpatrzenia w celu uzyskania możliwości preferencyjnego zakupu paliwa stałego. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

11. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych, nie będą 

podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany 

 

 


