
 

 

 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego  
 

BURMISTRZ MIASTA DĘBICA 
UL. RATUSZOWA 2 

39-200 DĘBICA 

     
 
1. DANE OSOBY FIZYCZNEJ SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK, ZWANEJ DALEJ „WNIOSKODAWCĄ”  

 
Imię (imiona) ……………….……………………………………….…………………………………………………………. 
 
Nazwisko …..…………………………………………………………………….……………………………………………… 
 
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ADRES MIEJSCA PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTÓREGO DOTYCZY 
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY: 
 
Ulica ………………………………………………… Nr domu ………………… Nr mieszkania ………………………….. 
 
 Kod pocztowy…………………………………... Miejscowość …………………………………………………………….. 
 
3.OKREŚLENIE RODZAJU ORAZ ILOŚCI PALIWA STAŁEGO O KTÓRY UBIEGA SIĘ 
WNIOSKODAWCA: 
 
WĘGIEL KAMIENNY …………… ton do 31.12.2022 r. ……………… ton od 01.01.2023 r. 
 

(max 1,5 tony do 31.12.2022 r. i 1,5 tony od 01.01.2023) 

 
EKOGROSZEK/GROSZEK …………… ton do 31.12.2022 r. ……………… ton od 01.01.2023 r. 

 
(max 1,5 tony do 31.12.2022 r. i 1,5 tony od 01.01.2023) 

 
 
4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU  PREFERENCYJNEGO WRAZ 
Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU 
PREFRENCYJNEGO 
 
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.1  
 
Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest  

 
1 Właściwe zaznaczyć 



 

 

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.........................................t. 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie                

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997, –Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1138                    

z późniejszymi zmianami).  

 

…………………………………………………..                                 ………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data       podpis wnioskodawcy 
   

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 
 

W związku z realizacją wymogów 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, tzw. „RODO”), informujemy, że: 

 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych Gmina Miasta Dębica, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2, tel. 14 6838100, e-mail: 

umdebica@um.debica.pl; 

 

2. Inspektor ochrony danych  

Jeśli ma Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dębicy za pomocą adresu iod@umdebica.pl lub tel. 46838 203; 

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:                            

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w celu złożenia deklaracji dotyczącej zakupu węgla po cenach preferencyjnych. Państwa dane 

przetwarzane będą zgodnie  z art. 6 ust. 1 lit. e RODO – (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi). Realizacja zadań związanych z dystrybucją węgla 

kamiennego. 

 

4. Okres przechowywania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5.Przysługujące prawa: 

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do Państwa danych osobowych, 

• prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych, 

• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w warunkach określonych w art. 18 RODO, 

• prawo wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO. 

 

6. Prawo wniesienia skargi 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 

 

8. Wymóg podania danych osobowych 

Jesteście Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

mailto:iod@umdebica.pl

