
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO  

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

 

PROSZĘ WNIOSEK WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI 

Organ, do którego składany jest wniosek o preferencyjny zakup węgla 

kamiennego dla gospodarstwa domowego: 

Burmistrz Zakroczymia 

ul. Warszawska 7 

05-170 Zakroczym  

Wnioski składa się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu 

ul. Parowa Okólna 3B, 05-170 Zakroczym 

 

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą” 

1.1. Imię (imiona)……………………………………………………………………… 

1.2. Nazwisko…………………………………………………………………………... 

1.3. Numer telefonu……………………………………………………………………. 

lub 

1.4. Adres poczty elektronicznej……………………………………………………… 

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

dokonywany jest zakup preferencyjny.  

2.1. Miejscowość i kod pocztowy……………………………………………………… 

2.2. Ulica (jeśli dotyczy)………………………………………………………………… 

2.3. Numer domu…………………………2.4. Numer mieszkania………………….. 

3. Rodzaj węgla kamiennego wykorzystywanego do ogrzewania nieruchomości: 

 

3.1. Ekogroszek 

 

3.2. Węgiel 

  



 

4. Ilość węgla kamiennego, o zakup którego wnioskuje wnioskodawca w ramach 

zakupu preferencyjnego (max 1500 kg do dnia 31.12.2022 r.)………………….kg 

 

5. Ilość węgla kamiennego, o zakup którego wnioskuje wnioskodawca w ramach 

zakupu preferencyjnego (max 1500 kg od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.) 

………………………………kg 

 

6. Wnioskodawca informuje, iż dokonał już zakupu preferencyjnego węgla 

kamiennego od gminy Zakroczym w ilości …………………………………..kg 

 

7. Oświadczam, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, 

na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli węgla 

kamiennego 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: 

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

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

 

8. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

 

 

 

………………………………….. 

(data i podpis) 

 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 
Zgodnie z 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), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy 
następujące informacje:     
● ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest: 

Burmistrz Zakroczymia w zakresie przetwarzanych danych osobowych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować w następujący sposób: 

     listownie na adres siedziby administratora: ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym 

     e-mailem: urzad@zakroczym.pl 
● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem  
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych  
z przetwarzaniem danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: 

     listownie na adres siedziby administratora: jw. 

          e-mailem: iod@zakroczym.pl 

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu określenia zapotrzebowania ilości paliwa 
stałego wynikającego z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych. 
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest w szczególności Rozporządzenie 
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, w tym: 

1. art. 6 ust. 1 lit e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej admi-
nistratorowi, 

2. art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążą-
cego na administratorze w związku z: 

a. ustawą  o  samorządzie  gminnym  z  dnia 8 marca 1990 (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 
1372), 

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

c. ustawą z 14 lipca 1987 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 
2020 r., poz. 164 z późn. zm.), 

d. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie in-
strukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – obowiązek zarchiwizowania 
sprawy (D.U. z 2011 r. nr 14 poz. 67). 
 

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do 
pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł 
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator Danych Osobowych nie 
zamierza przekazywać Pani\Pana danych osobowych  do państwa trzeciego.  

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji wyżej 
wskazanego zadania oraz przez okres archiwizacji danych wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u 
Administratora. 



● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 
Posiada Pan/i prawo w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującego: 
prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia 
przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
Każde z ww. żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z RODO. 

● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi Pani/Panu 
zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. 

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ 
PROFILOWANIA       
Pana/Pani dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również 
profilowania. 

  
 
 

_____________________________________________________ 
data i czytelny podpis osoby zapoznającej się z informacją o przetwarzaniu danych 

osobowych 

 

 

 

 

 


