
…………………………………………     
Imię i nazwisko 
………………………………………… 
Pesel Wnioskodawcy 
………………………………………… 
Adres prowadzenia  gospodarstwa domowego 
 
      

        Wójt Gminy Dobromierz 
        Plac Wolności 24 
        58-170 Dobromierz 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA 

Składam wniosek o zakup węgla w ilości ……… ton. 

Rodzaj sortymentu: 

orzech groszek miał 

*właściwe zaznaczyć 
 

Mój adres poczty elektronicznej: ......................................... nr telefonu: ..................................... 
 

Informuję, że już dokonałam/-em w ilości ................................ t /nie dokonałam/-em* 

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. 
 

Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

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

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

 ...........................                                  ....................................       ...........................................             

 (miejscowość)                                       (data: dd-mm-rrrr)                    (podpis Wnioskodawcy) 

 

 
 

Po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu 

WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE 

Należy dokonać wpłaty na konto Gminy Dobromierz 

64 2030 0045 1110 0000 0203 2170 
 

w tytule zapłaty należy podać: „zapłata za węgiel” oraz imię, nazwisko i adres osoby, 

za którą uiszczana jest zapłata za węgiel. 

Osoby nie posiadające konta bankowego mogą dokonać zapłaty 

w kasie Urzędu Gminy Dobromierz. 
 



  Informacja dla Wnioskodawcy: 

 

Wypełniony wniosek można złożyć w wersji: 

1. papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobromierzu Plac Wolności 24, 

w godzinach pracy: poniedziałek, środa, czwartek 7.00-15.00, wtorek: 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00, 

2. elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi: 

„Wyślij pismo ogólne” na adres „Gmina Dobromierz”. 

Przed wysłaniem Wniosku należy go podpisać: podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. 

 
 

Klauzula informacyjna:  Wniosek o zakup preferencyjny węgla  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-

wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016. 119, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE.L.2018.127, 

str. 2), (w skrócie RODO), informuje się, że: 

1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58–170 Dobromierz.  
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:  Marcin Wowk e-mail: iod.dobromierz@grupa-

format.pl  
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa  

stałego dla gospodarstwa domowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą 

z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw  

domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236);  

4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi skorzystanie  

z preferencyjnego zakupu węgla;  
5. Pana/Pani dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie  

przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania; 

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO; 

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 

RODO; 

d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO; 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

9. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi skorzystanie  

z preferencyjnego zakupu węgla;  

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 
 

                                            ..................................................            

         (data i podpis Wnioskodawcy) 
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