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          Zgorzelec, dnia …………………………..  

 

      

 

 WNIOSEK O ZAKUP    

    PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

   wniosek obejmuje okres zakupu od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.  
 

 

 Burmistrz Miasta Zgorzelec  

 ul. Domańskiego 7  

 59-900 Zgorzelec 

 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola  wyboru należy zaznaczać  

 

1. DANE WNIOSKODAWCY: 

 

01. Imię …………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 
 

2. ADRES POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY: 

 

01. Gmina Miejska Zgorzelec kod pocztowy 59-900 

 

02. Miejscowość Zgorzelec 

 

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

 

04. Nr domu……………………………………………      05. Nr mieszkania……………………………………….. 

 

    06. Nr telefonu  kontaktowego   lub adres poczty elektronicznej…………….…………………………………………… 

 

3.  OKREŚLENIE   RODZAJU   I  ILOŚCI   PALIWA   STAŁEGO,  O ZAKUP  KTÓREGO 

WYSTĘPUJE   WNIOSKODAWCA  ( w tonach )  

Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to: 1,5 tony od dnia 1 stycznia 2023r.  do 

dnia 30 kwietnia 2023r.  

 

 
 

          orzech  …….......ton                       groszek  ………..ton                     kostka ………….ton 

 

 

 

         

 



  

 

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO WRAZ  Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO  -  NABYTEGO W 

RAMACH  TEGO  ZAKUPU  PREFRENCYJNEGO *) 

 

 

Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy 

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 z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe  

 
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). 
 

 

*)   zaznaczyć odpowiednie 
 

 

5. OŚWIADCZENIA  WNIOSKODAWCY  

 

1. Oświadczam, że  wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą. 

2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywego oświadczenia, 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

3. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku      

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.)  

 
 

 

 

 
Zgorzelec, dnia…………  ……………………… 
  czytelny podpis 

wnioskodawcy 
 
 
 

 

 

 

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1) ……………………………………………… 

2) ……………………………………………….. 

 

 

 

 



  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie   o ochronie danych, dalej: 

RODO) informujemy: 
TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta 

Zgorzelec, reprezentowany przez Burmistrza Miasta.  
DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Siedziba: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, email 

urzad@zgorzelec.eu  tel. 75 77 59 900. 
DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Burmistrz Miasta wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 75 77 59 900, wew. 0192, na adres 

email: iodo@zgorzelec.eu lub  pisemnie na adres Administratora.                               

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania                              

z praw związanych  z przetwarzaniem danych.         
CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w związku  z art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz art. 6 ust. 1 i art. 

6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Dane osobowe 

będą przetwarzane w celu weryfikacji wniosku o preferencyjny zakup paliwa 

stałego.  
ODBIORCY DANYCH 
 

Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą wyłącznie podmiotom 

upoważnionym  z mocy prawa. Ponadto dane mogą być ujawniane podmiotom, 

z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dla 

systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu,                  

w tym usług związanych z wykorzystaniem poczty elektronicznej (hosting 

zewnętrzny). 
PRZEKAZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH 
DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO LUB 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji 

prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej                                    

i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez 

okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych  wyżej, lecz nie 

krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. 5 lat po okresie 

rozpatrzenia  wniosku.  
PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich 

sprostowania,  prawo do usunięcia danych po okresie gdy dane  nie są już 

niezbędne do celów,  w których zostały zebrane, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec dalszego przetwarzania. 
PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana 

danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego sie ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2.   
INFORMACJA                              
O DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, konsekwencją niepodania 

danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku na preferencyjny zakup 

paliwa stałego.  

INFORMACJA                            
O PROFILOWANIU 
ORAZ 
ZAUTOMATYZOWANYM 
PODEJMOWANIU 
DECYZJI  

Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania 

danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,  nie będą 

też podlegać profilowaniu.  

 


