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(pieczęć i data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dobrej) 

BURMISTRZ DOBREJ 
Urząd Miejski w Dobrej  

Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra 
(Organ, do którego jest składany wniosek) 

 

 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO (po 1 stycznia 2023 roku) 
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. –p Kodeks karny.  
 
 
 

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko:  

adres poczty elektronicznej: lub numer telefonu: 

  

PESEL1:  

2. ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE,  
NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

Kod pocztowy Poczta Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu 

62-730 DOBRA     

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA  
W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

     

1) EKOGroszek/Groszek    
     

     

     

2) Orzech   
     

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO  

WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 
c 

  Informuję, że nie dokonałem jeszcze zakupu preferencyjnego paliwa stałego 
c 

  Informuję, że dokonałem już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości   ton 
c 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 podanie numeru PESEL nie jest obowiązkowe, jednak ułatwi weryfikację wniosku 



5. OŚWIADCZENIA 

1) oświadczam, że ja (wnioskodawca) ani żaden członek mojego 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 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 
ustawy2:  

  3000 kg 
 

2) Oświadczam, że jestem poinformowany o tym, że Gmina Dobra dokona zakupu węgla od spółek wskazanych                                                                   
w rozporządzeniu3 i tym samym nie mając wpływu na wybór asortymentu, Gmina Dobra nie bierze odpowiedzialności                              
za jakość sprzedawanego węgla. 

3) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku na potrzeby zakupu                                            
preferencyjnego paliwa stałego 

4) Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję zawartą w niniejszym wniosku klauzulą dotyczącą przetwarzania danych                       
osobowych 

 

 

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

   

miejscowość data: dd / mm / rrrr podpis wnioskodawcy 

 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych dla osoby wnioskującej o preferencyjny zakup paliwa stałego. 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                                     

z przetwarzaniem danych osobowych RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Urząd Miejski w Dobrej reprezentowany przez Burmistrza Dobrej, z siedzibą: Plac 
Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z: Inspektor Ochrony Danych Ewą Galińską, adres email: inspektor@osdidk.pl 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. a i c.  
4. Dane będą przetwarzane w związku z wymogiem ustawy w celu realizacji: 

- ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236). 

- rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego 

w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2238 z późn. zm.). 
5. Dane będą przechowywane przez okres wymagany prawem, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
6. Dane mogą być udostępniane innym Organom właściwym do realizacji w/w ustaw a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia 

i przetwarzania danych w związku z realizacją usług w imieniu i na rzecz administratora. 

7. Dane osobowe mogą być pozyskiwane od innych podmiotów na potrzeby prowadzonej sprawy na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody), z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających z RODO 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosku, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

pozostawienie Pani/Pana wniosku/podania bez rozpoznania; 
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 

wynikiem profilowania. 
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 
 

 

ADNOTACJE URZĘDOWE 
 uwagi 

(Data, podpis oraz pieczątka pracownika) 

  Wniosek zweryfikowany pozytywnie 

 

  Wniosek zweryfikowany negatywnie 

 
 

                                                 
2 ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) 
3 rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży 
gminom paliwa stałego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2237) 

mailto:inspektor@osdidk.pl

