
 
  

 

PROSZĘ UZUPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………                  Bogatynia, dnia  ……………………………………………… 
imię i nazwisko Wnioskodawcy 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe,  
na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny 
 

 
 
PESEL  
 
 
 
Nr tel.  
 
 
 
……………………………………………………………………… 
adres poczty elektronicznej 
 
 
        Burmistrz    
        Miasta i Gminy Bogatynia 

 
 

WNIOSEK  
 

Wnoszę o dokonanie zakupu paliwa stałego przez Gminę Bogatynia na zasadach określonych 

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

domowych: 

 WĘGIEL KAMIENNY OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA2) 

RODZAJ WNIOSKOWANEGO PALIWA1) do 31.12.2022 r. od 01.01.2023 r. 

☐ GROSZEK   

☐ ORZECH   

 

1)  właściwe zaznaczyć 
2) maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie do 31.12.2022 r. to 1500 kg,  

a niewykorzystany limit przechodzi na rok 2023. 
3) niewłaściwe skreślić 

 
 

Informuję, że dokonałem / nie dokonałem4) już zakupu preferencyjnego paliwa stałego nabytego  

w ramach tego zakupu preferencyjnego w ilości …………… ton. 

 
4) niewłaściwe skreślić  

 

  
 

         

  
 

       



 
  

 

 

Oświadczam, że: 

1. 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 2.000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej: 

-  1 500 kg węgla kamiennego w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do 31 grudnia 2022 r.,* 

-  3 000 kg węgla kamiennego  w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.,    

   a nie zakupionego do końca 2022 r, * 

2. wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do 

podmiotu zajmującego się dystrybucją paliwa stałego w celu sfinalizowania zakupu paliwa stałego, 

3. jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
* niewłaściwe skreślić  
  

WAŻNE!  
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która 
spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia  
5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). 
 
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego składa się po rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia                
6 czerwca 1977 r. – Kodeks karny, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 
 
                                                                                                                                                       
 
        ........................................................................... 
                                                 czytelny podpis Wnioskodawcy 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W BOGATYNI 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str.1), 
zwanego dalej RODO informuję, że : 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia z siedzibą 59-920 

Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1; umig@bogatynia.pl, tel. 75 77 25 116 lub 117. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) - iod@bogatynia.pl; tel. 75 77 25 395. 
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu pomocy w zakupie węgla oraz wystawienia faktury VAT na 

podstawie art.6 ust.1 lit. b i c RODO oraz ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 
gospodarstwo domowe. 

4.    Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 

5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat kalendarzowych licząc od roku następującego po 
roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy. 

6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 
usunięcia po okresie wskazanym w pkt 5. 

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO. 

8. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. 
9. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej tylko 

wtedy, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa. 
10. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem prawnym w przypadku, jeśli Pan/i zdecyduje się na 

skorzystanie z powyższej pomocy. 
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