
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola wyboru należy zaznaczać    V  lub  X . 

   

PODMIOT, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP 

PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

 

GMINA MIEJSKA LUBIN - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

UL. KILIŃSKIEGO 25A, 59-300 LUBIN 
 

1. DANE WNIOSKODAWCY 

 

01. Imię i nazwisko 
 

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

 

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

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

01. Miejscowość       02. Kod pocztowy 
 

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

 

03. Ulica 
 

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

    

04. Nr domu      05.  Nr mieszkania 
 

………………………………           ……………………………………… 

 

3. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB NUMER TELEFONU1) 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

         1) Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy. 

 

4. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 
 

węgiel gruby…………………. ton2) 

 

węgiel średni/groszek ………………… ton2)  

 

miał            …………….. ton2) 

 

2) Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1500 kg 

    Minimalna ilość paliwa, o którą można wnioskować to 500 kg.  

 

5.  

 

 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

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



5. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO 

ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 
 

 TAK,  w ilości  ………………………. ton 

 

 NIE 

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

dokonywany jest 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 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 dla gospodarstw domowych. 

 

1) 1500 kg – w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

2) 3000 kg – w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.   

 

 
 

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

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej 

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

 

 

 

 

………………………….. …………………..… …………………………………………… 
            (miejscowość)                           (data: dd/mm/rrrr)                             (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 
W celu realizacji postanowień art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego 

dalej RODO informuję, że: 

 

1. Administratorem Danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, ul. Kilińskiego 25a, 

tel. 76 746 34 00, fax 76 746 34 01. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: iodo@amt24.biz 

 

3. Celem zbierania danych jest zakup preferencyjny paliwa stałego i weryfikacja wniosku o zakup 

paliwa stałego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych. 

 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

     Obowiązek przetwarzania danych wynika z następującej podstawy prawnej: 

1) 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. 

 

5. Odbiorcami danych będą podmioty, którym Administrator Danych zobowiązany jest przekazać dane, 

jeśli wynika to z obowiązku określonego w przepisach prawa oraz podmioty, z którymi 

Administrator Danych zawarł umowy o powierzeniu przetwarzania danych (np. obsługa 

informatyczna) i które zostały wyznaczone przez Gminę Miejską Lubin do sprzedaży paliwa stałego 

po cenie preferencyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 oraz 

przechowywane z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w jednolitym rzeczowym 

wykazie akt, nie krócej przez okres 5 lat. 

 

8. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa: 

a)  prawo dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo do ich sprostowania (poprawiania),  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania,  

d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że ich przetwarzanie narusza przepisy RODO. 

 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu. 

 

10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów wymienionych w pkt. 4. 

 

11. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania na podstawie ww. przepisu prawa. 

Niepodanie danych uniemożliwi weryfikację wniosku oraz preferencyjny zakup paliwa stałego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych. 
 

 

 
 


