
1 z 2 

 

 

Burmistrz Pruszcza Gdańskiego 

Miejsce składania wniosku: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Niepodległości 9; 83-000 Pruszcz Gdański 

 
 

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA 

Imię  

Nazwisko  

E-mail  

Nr telefonu  

 

Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 
dokonywany zakup preferencyjny: 

 
 

Wnioskuję o zakup następującej ilości paliwa stałego1: 

 do 31.12.2022 r. 

groszek  ton 

orzech  ton 

 

Zaznaczyć właściwe: 

    Nie dokonano zakupu paliwa w ramach zakupu preferencyjnego określonego ustawą  

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

    Dokonano zakupu paliwa w ramach zakupu preferencyjnego określonego ustawą o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe w ilości …………. 

ton. 
 

Oświadczenie 
Składając niniejszy wniosek 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 w ilości  
co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2: dotyczy zakupu do 
dnia 31 grudnia 2022 r. (1,5 tony). 
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej  
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 
 

 
   

miejscowość i data  czytelny podpis 

 
1 Można wnioskować o 1,5 tony do 31.12.2022 r.  
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Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych 

 

Na podstawie obowiązku prawnego 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 informuje się, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz członków Państwa rodziny jest Burmistrz 
Pruszcza Gdańskiego, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański, który reprezentuje Gminę 
Miejską Pruszcz Gdański i jest kierownikiem Urzędu Miasta. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowym mogą Państwo kontaktować się 
korespondencyjnie z Inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail:  
iod@pruszcz-gdanski.pl lub listownie na adres administratora. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego przez Państwa wniosku o 
zakup preferencyjny, a podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 27 października 
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Przesłanka 
legalizująca przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z obowiązku prawnego nałożonego 
na Administratora, co spełnia wymagania art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów ustawy wskazanej w pkt. 3. 
5. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować 

brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej 
sprawy. 

6. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa. 

7. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty legitymujące się prawnie 
uzasadnionym interesem, uprawnieni pracownicy administratora, a także na podstawie zawartych 
umów powierzenia przetwarzania danych podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz 
administratora. 

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 
prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach 
wykonawczych do tej ustawy. 

9. Posiadają Państwo, na zasadach art. 15- 21 RODO, prawo do: żądania od administratora dostępu 
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

10. W sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, 
posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. 

11. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak decyzje nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą podlegały profilowaniu. 

 

 

 

 

 

Adnotacja dot. weryfikacji wniosku o zakup (wypełnia pracownik przyjmujący wniosek): 
 

 


