
………………………………………………… 

Imię i nazwisko składającego wniosek 

 

 

………………………………..………………… 

Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe  

na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny 

 

…………………………………………….. 

Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

Burmistrz Miasta Lubawa 
 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)  

Wnioskowane zapotrzebowanie na paliwo stałe za cenę 2.000,00 zł za 1 tonę, w ilości 

maksymalnie 1,5 tony: 

Rodzaj paliwa stałego1 
w okresie do dnia 

31 XII 2022 r. 
(ilość ton) 

Ekogroszek / groszek  

Węgiel gruby (orzech)  

 

Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego, tj. poniżej 2.000 zł 

za 1 tonę (jeśli tak to w jakiej ilości): 

 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. 

 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). 
 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej                   

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

Po pozytywnej weryfikacji Wniosek traktowany jest jako ostateczne zamówienie z obowiązkiem 

dokonania płatności. 

 

 

........................................                                                                     ......................................... 
     (miejscowość i data)                                                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
UWAGA: 
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w pokoju nr 9 w Urzędzie Miasta Lubawa, 

ul. Rzepnikowskiego 9A w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

                                                           
1 W przypadku gdy dany sortyment nie będzie dostępny Urząd Miasta Lubawa skontaktuje się z Wnioskodawcą. 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA  

DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS REALIZACJI PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Lubawa, 

ul. Rzepnikowskiego 9A, 14 – 260 Lubawa. 

2. Urząd Miasta Lubawa wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt 

do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: p. Maciej Grabowski 

e-mail: iod@lubawa.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zakupem preferencyjnym paliwa 

stałego zgodnie z ustawą z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022.2236) 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania zakupem preferencyjnym paliwa stałego. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale i konieczne realizacji wniosku o zakup 

preferencyjny paliwa stałego. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych są niżej wymienione artykuły: 

a. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze; b. art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji 

wniosku oraz okres wynikający z przepisów prawa dotyczących m.in. upływu terminu 

dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikających z wniosku i realizacją obowiązku 

archiwizacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji 

międzynarodowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

11. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, wobec których Gmina ma 

obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także 

podmioty,  z którymi Gmina współpracuje w zakresie wykonania umowy, oraz podmioty 

świadczące usługi na rzecz Gminy. 

 

 

…………………………………. 

         podpis osoby wnioskującej 

mailto:iod@lubawa.pl

