
 

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO                                 

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO  

NA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 30 KWIETNIA 2023 R. 

 

Proszę wniosek wypełnić Wielkimi Literami. 

 

Organ do którego składany jest wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla 

gospodarstwa domowego: 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DĄBROWICE 

UL. NOWY RYNEK 17 

99-352 DĄBROWICE 

 
1. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

 
01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL 
 

           

 

04. Numer telefonu 05. Adres poczty elektronicznej 

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

 

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

dokonywany jest zakup preferencyjny.  

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

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

3. Określenie rodzaju i ilości węgla kamiennego, o zakup którego występuje wnioskodawca 

w ramach zakupu preferencyjnego. 

UWAGA!!! 

W przypadku niewykorzystania przysługującej wnioskodawcy ilości węgla 

wynoszącej 1500 kg do 31 grudnia 2022 r., istnieje możliwość zakupu węgla na 

okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. w ilości ponad 1500 kg,  

z zastrzeżeniem, iż łączna ilość zakupionego węgla nie może przekroczyć 3000 

kg.  
Należy zaznaczać X 

□ Ekogroszek …………….. kg   

□ Orzech ……………… kg  

 

 



 

 

 

4. Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego, wraz z podaniem 

ilości węgla kamiennego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego.  

W przypadku wątpliwości, zgodność wpisanych danych będzie weryfikowana przez 

pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dąbrowice. 

 
Należy zaznaczać X 

□ TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego od Gminy Dąbrowice  

w ilości .................... kg 

□ NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego od Gminy Dąbrowice. 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

□ Oświadczam, że ani wnioskodawca ani żaden członek 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 ustawy o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

 

□ Oświadczam, że ja lub członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego 

dokonywany jest zakup preferencyjny nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający 

na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto w ilości ………………. 
       

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. 

– Kodeks karny.  
 

 

 

 

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

(Miejscowość, data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

UWAGA! 
 

- Opłaty za zakup węgla będą przyjmowane od uprawnionych mieszkańców – gotówką lub 

przelewem 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Klauzula informacyjna – preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstw 

domowych 
 

Na podstawie  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  

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 jako rozporządzenie), 

informujemy, że : 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminny Dąbrowice. Można 

się z nami kontaktować w następujący sposób: 

 listownie: ul. Nowy Rynek, 99-352 Dąbrowice 

 email : sekretariat@dabrowice.pl 

 telefonicznie: 24 252 25 87 

 

2. Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem email: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz w 

celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e i c RODO) 

wynikającego z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz ustawą z dnia 14 czerwca  1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego. Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu 

wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest 

zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości 

zrealizowania celu, o którym mowa w pkt.3. 

5. Dane osobowe mogą być ujawnione jedynie właściwie upoważnionym osobom fizycznym, 

prawnym lub innym odbiorcom posiadającym podstawę prawną żądania dostępu do danych 

osobowych oraz odbiorcom, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

6. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa) 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i poddawane profilowaniu.   
 

………………………………………..…………… 

(podpis wnioskodawcy) 
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