
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

INFORMACJE W RAMCE WYPEŁNIA UPRAWNIONY 

 PRACOWNIK URZĘDU MIASTA I GMINY SOBÓTKA 

Adnotacje urzędowe: 

Nr wniosku  

Data złożenia wniosku  

UPRAWNIONY/NIEUPRAWNIONY 

 

UWAGA! 

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

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI 

2. Pola wyboru należy zaznaczać znakiem           lub  

1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK: 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA 

2. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY 
ZAKUP PREFERENCYJNY: 

 

 

 

 

Nazwisko: Imię: 

e-mail: Nr telefonu: 

ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO JEST 
DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

Kraj: 

POLSKA 

Województwo: 

DOLNOŚLĄSKIE 

Powiat: 

WROCŁAWSKI 
Gmina: 

SOBÓTKA 

Ulica: Nr domu: 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

55-050 



3.  OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH 
ZAKUPU PREFERENCYJNEGO1: 

1 Zaznaczyć właściwe 

 

3.1   W przypadku braku dostępności ekogroszku, wyrażam zgodę na zakup groszku 
 
               TAK 
 
               NIE 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM 

ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO2: 

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

zakup preferencyjny, nie nabyliśmy paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po 

cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości 1,5 tony3 lub 3 ton4. 

Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany 

zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie 

niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości  ..................................................  (ilość podajemy w tonach). 

5. Oświadczenia5: 

Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

  Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

6. Określenie sposobu dostarczenia faktury dla nabywcy węgla2 
 
W postaci elektronicznej, poprzez przesłanie na wskazany we wniosku adres e-mail 
 
W postaci papierowej, poprzez odbiór osobisty w UMiG Sobótka 

 

..................................                      .................................. 

            Miejscowość i data                                                                                                                                   Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

2 Zaznaczyć właściwe. 
3 Gdy wniosek jest składany do dnia 31 grudnia 2022 roku 
4 Gdy wniosek jest składany po 1 stycznia 2023 roku 
5 Proszę zaznaczyć oba oświadczenia. 
 

Rodzaj wnioskowanego paliwa do zakupu: Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu podana w tonach 
                                        (nie więcej jak 1,5 tony): 

           
               Węgiel orzech 
 

 
0,5 tony                     1 tona                          1,5 tony 

            
               Ekogroszek/groszek 
 

 
                        0,5 tony                     1 tona                          1,5 tony 

            
               Miał 
 

 
                        0,5 tony                     1 tona                          1,5 tony 



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w związku z postępowaniem w sprawie weryfikacji wniosku o zakup węgla –  

na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  
przez gospodarstwa domowe 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (“RODO") informujemy, że; 

ADMINISTRATOR 
DANYCH 

OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. 
Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 043 do 045, adres e-mail: urzad@sobotka.pl 

INSPEKTOR  
OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym 
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i 
realizacji swoich praw poprzez adres e-mail; iod@sobotka.pl  lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora. 

 
 
 

CELE 
PRZETWARZANIA 

 I PODSTAWA 
PRAWNA 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ustawowych 
obowiązków Administratora oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem 
w sprawie weryfikacji wniosku o zakup, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz 
gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o 
którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego 
dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, ustawy z dnia 5 sierpnia o 
dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

 
 
ODBIORCY DANYCH 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty prowadzące skład węglowy na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami danych mogą być 
również organy publiczne, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a 
także  podmioty świadczące usługi informatyczne.  Nie przekazujemy Pani/Pana danych 
osobowych poza teren Polski. 

 
OKRES 

PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
powyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
prawa, w tym rozporządzenia 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. 

 
 

 
PRAWA 

PODMIOTÓW 
DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi 
przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu; 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych) –   w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane 
niezgodnie  z prawem. 

INFORMACJA                         
O DOWOLNOŚCI                

LUB OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych 
będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 
 

INFORMACJA                        
O PROFILOWANIU 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 


