
 Golczewo dnia……………………. 

 

 Burmistrz Golczewa 

 ul. Zwycięstwa 23 

 72-410 Golczewo 

 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla 

kamiennego 

 Dane dotyczące wnioskodawcy: 

1. Imię ………………………………………………………………………………………. 

2. Nazwisko …………………………………………………………………………………. 

 

Adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny 

paliwa stałego:  

1. Miejscowość ……………………………………………………………………………. 

2. Ulica ……………………………………………………………………………………. 

3. Nr domu……………….4. Nr mieszkania……………. 

4. Nr telefonu/ email………………..................................................................................... 

Składam wniosek o zakup węgla: 

1. Węgiel groszek 5-25…………………………………………………….. 

2. Węgiel orzech 25-50…………………………………………………….. 

 

Planowana do zakupienia ilość węgla kamiennego w okresie do 31.12.2022 r. wynosi 

max. 1500 kg  

Informuje, że już dokonałem w ilości …………………. t /nie dokonałem* zakupu 

preferencyjnego. 

*niepotrzebne skreślić 

 

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 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego przez gospodarstwa domowe. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, z art. 

233§6 kodeksu karnego. 

……………………………… 

podpis wnioskodawcy 



 

Wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego w Golczewie: 

Data i godzina złożenia wniosku: ………………………… …………………………… 

(data: dd/mm/rrrr) (godz.: hh/mm) 

☐ Wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego, ponieważ: 

☐ na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca wypłacono 

dodatek węglowy lub 

☐ na rzecz tego gospodarstwa domowego pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę 

dodatku węglowego lub 

☐ na rzecz tego gospodarstwa domowego nie złożono wniosku o wypłatę dodatku 

węglowego, ale dokonano pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków do złożenia wniosku 

o dodatek węglowy. 

☐ Wnioskodawca nie jest uprawniony do zakupu preferencyjnego (nie spełnia żadnego z 

wyżej wymienionych warunków), lub oświadczył o nabyciu większej ilości paliwa stałego 

niż dopuszczone ustawą i nie ma prawa nabycia paliwa po cenie preferencyjnej. 

 ………………………………………… 

 (podpis osoby weryfikującej wniosek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dla osób zainteresowanych zakupem węgla 

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.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) – dalej RODO, informujemy iż:   

Administratorem danych osobowych jest: 

Burmistrz Golczewa z siedzibą: ul. Zwycięstwa 23, 72-410 Golczewo. Z administratorem danych 

można się skontaktować poprzez adres e-mail: urzad@golczewo.pl lub telefonicznie pod numerem 

91 38 60 127 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Inspektor ochrony danych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować 

poprzez email: iod@golczewo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 

ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

Cele i podstawy przetwarzania.  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 

2022 poz. 2236). Dane będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO.   

Odbiorcy danych osobowych.  

Odbiorcami danych będą jednostki administracji publicznej ustawowo określone do kontroli realizacji 

zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych, jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli 

i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora oraz podmioty dokonujące fizycznej 

dystrybucji paliwa stałego.  

Okres przechowywania danych.  

Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego, który to wynika 

z przyjętego w jednostce Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.  

Sposób przetwarzania danych osobowych.  

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie zostaną poddane profilowaniu i nie 

będą przedmiotem przekazywania do państw trzecich. 

Prawa osób, których dane dotyczą.  

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu :  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.  

Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym dla realizacji zadań określonych ww. 

ustawą.  


