
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE DO DNIA 31.12.2022 r.  
 

UWAGA!  

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 

 

Organ do którego składany jest wniosek o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa 

domowego: 

Burmistrz Miasta Darłowo 

ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9 

76-150 Darłowo 
       

I. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

 

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

 

Imię i Nazwisko   

 

 

………………………………………………………………………………. 

  

Numer telefonu1 

 

………………………………………………………………………………. 

Adres poczty elektronicznej1 ………………………………………………………………………………. 

 

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

preferencyjny.  

Kod pocztowy i miejscowość               ……………………………………………………………………………….  

 

Ulica 

 

………………………………………………………………………………. 

Numer domu  

………………………………………………………………………………. 

Numer mieszkania  

………………………………………………………………………………. 

II.  Rodzaj węgla kamiennego wykorzystywanego do ogrzewania nieruchomości: 

ZAZNACZ „X” 

 

GROSZEK  
 

ORZECH 
 

Deklarowana ilość zakupu paliwa stałego wyrażona w tonach do dnia 31 grudnia 2022 roku  

 

 

III. Czy wnioskodawca będzie zainteresowany zakupem paliwa stałego w okresie od 01.01.2023 do 

30.04.2023  - max 1,5 t (wymagany będzie osobny wniosek, złożony po 01.01.2023 r.) 

  

 

 

 

 
1 należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Wnioskodawcy 

(max 1,5 t) 

(ilość max 1,5 t) TAK NIE 



  

IV.                             Oświadczam, że wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz 

którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli 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 

pkt 1. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.* 

 

Oświadczam, że wnioskodawca lub członkowie gospodarstwa domowego, na rzecz którego 

jest dokonywany zakup preferencyjny, nabyli paliwo stałe na sezon grzewczy 

przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości  

……………………. ( w tonach)* 

*Należy wybrać właściwe 

 

V. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

Darłowo, ……………………………..    …………....................................... 

 

       (Miejscowość, data)                  (podpis wnioskodawcy) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
Na podstawie 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), publ. Dz. 

Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Darłowo. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: iod@darlowo.pl lub pisemnie na adres urzędu. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Ustawa  z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych oraz art. 6 ust. 1 lit. c), e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie danych osobowych 

będzie polegało na deklaracji osób zainteresowanych zakupem węgla po cenach preferencyjnych. 

4. Twoje dane osobowe nie zostaną udostępnione żadnemu podmiotowi i nie zostaną przekazane poza teren Polski / 

UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Dokumentację przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa oraz zgodnie z kategorią archiwizacji po 

ustaniu podstawowego celu przetwarzania. Okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Osobie pozostawiającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo 

do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego (jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie 

skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). 

7. Dane przekazywane obligatoryjnie na podstawie obowiązujących przepisów. 

 

………………………….       …………………………………. 

Miejscowość, data                   (podpis wnioskodawcy) 

 

WERYFIKACJA WNIOSKU - WYPEŁNIA URZĄD 

 

   Gospodarstwo domowe: jest /nie jest uprawnione do zakupu preferencyjnego paliwa stałego 

 

 

Darłowo……………..        Podpis osoby uprawnionej…………………..  

 

1/ niewłaściwe należy skreślić: 

  

mailto:iod@darlowo.pl

