
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO 
 

UWAGA! 
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego składa się  pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6
ustawy z dnia  6  czerwca 1997 r.  –  Kodeks karny –  zgodnie  z  art.  10 ust.  2  ustawy z  dnia 27
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

 
Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

BURMISTRZ DĄBROWY TARNOWSKIEJ1)  
1) Dodatek  węglowy wypłaca  wójt,  burmistrz  albo  prezydent  miasta  właściwy ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  osoby fizycznej  w
gospodarstwie domowym.

CZĘŚĆ I  DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

 

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

   1. Imię ………………………………………………………………………….…………………………………………….
   2. Nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………..
   3. Pesel………………………………………………………………………………………………………………………..

 
ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ

KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY
1. Adres…………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

5. Nr telefonu2)…………………………………………………. 
6. Adres poczty elektronicznej2) ............................................................................................................................... 

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

 OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA:

Ilość w 2022r....................... ton   3)                                       Ilość w 2023r. ....................... ton  3)

3)Maksymalna ilość paliwa stałego możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie dla jednego gospodarstwa domowego
w ramach zakupu preferencyjnego wynosi: do dnia 31 grudnia 2022r. to 1,5 tony oraz od dnia 1 stycznia 2023 roku 1,5
tony.

Asortyment................................…………………………………………………………………………………………………….
                                                            (wpisać właściwą nazwę: ekogroszek, węgiel gruby)
 

INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO,
WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO NABYTEGO W RAMACH  TEGO

ZAKUPU PREFERENCYJNEGO  
Należy zaznaczać  X  

    TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……………..… kg

    NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego. 

 



CZĘŚĆ II  Należy zaznaczać  X 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że nie nabyłem/am ani żadna osoba z mojego 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 ustawy
z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych: 

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

1500 kg węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r. – w przypadku gdy wniosek
dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Dąbrowa Tarnowska,  …………………………  ………………………………..
                                                (data: dd / mm / rrrr)                                                                                (podpis wnioskodawcy) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
dot. Zakupu preferencyjnego węgla kamiennego

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 RODO).
2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Stosownie do tych przepisów informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.
 Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34
2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z : Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę 

elektroniczną: iod@dabrowatar.pl lub pod numerem telefonu: tel.: (14) 642-27-75
3) Pani/ Pana dane  zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. ,,c” i ,,e”  RODO w celu :
- zakupu preferencyjnego węgla kamiennego.
4) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy:
- Ustawy z dnia 27 października 2022 r. 
5) Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

- Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in : operator pocztowy, bank, podmiot świadczący dla Administratora usługi prawne oraz organy 
publiczne i inni odbiorcy legitymujący się podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych określonych 
 w odrębnych przepisach, podmiot przetwarzający któremu Administrator przekazał na podstawie umowy powierzenia dane.
6) Okres przechowywania danych:
- Pani/Pana dane  osobowe  będą przechowywane  przez  okres  zgodny  z  kategoriami  archiwalnymi, wynikający z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z 
Rozporządzeniem 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.  W tym przypadku  dane  będą przechowywane  zgodnie  kategorią  archiwalną B10 tj. 
10 lat  licząc  od  roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie pozyskanej zgody ich przetwarzanie 
kończy się w momencie odwołania zgody.
7)  Ma Pani/Pan prawo do:
- prawo dostępu do danych osobowych, 
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych, 
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
-  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
- W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie  jest obowiązkowe. 
 W  niektórych  sprawach  podawanie  danych  osobowych  może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów,  o których mowa  w pkt.  3 
 W sytuacji  dobrowolności  podawania danych osobowych strony zostaną o tym fakcie poinformowane.

9) Pani/Pana dane:
- nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
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