
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

1. Organ, do którego jest składany wniosek o zakup preferencyjny węgla: 
 

BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW 

2. Dane wnioskodawcy: 
 

Imię i nazwisko:  

PESEL:  

Seria i nr dokumentu stwierdzającego 
tożsamość: 

 

Adres zamieszkania:  

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

 

Numer telefonu kontaktowego:  

Adres e-mail:  

 

3. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego  
( maksymalna ilość paliwa na rok 2022 to 1,5 tony): 

 
orzech ............................  ton 

groszek ..........................  ton 

 

4. Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (zaznaczyć właściwe): 

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 ustawy z dnia 20 

października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

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 ……….. ton. 
 

 

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)               (podpis wnioskodawcy) 

 

UWAGA: 

Wniosek należy złożyć na piśmie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 24A, 21-100 
Lubartów w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).  



 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie  
- preferencyjny zakup paliwa stałego 

 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z 

siedzibą w Lubartowie przy ul. 3-go Maja 24A, 21-100 Lubartów, zwany dalej „MOPS”. 

2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez MOPS Inspektorem ochrony danych 

osobowych na adres e-mail: iod@mops-lubartow.pl lub na ww. adres siedziby MOPS.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do zakupu 

preferencyjnego paliwa stałego oraz wydania zaświadczenia uprawniającego do zakupu 

preferencyjnego paliwa stałego w gminie sąsiedniej lub od innego podmiotu zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. c RODO
1
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 

węglowym i ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego 

dla gospodarstw domowych oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e -przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi. 

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą uprawnione na podstawie przepisów prawa, 

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne w tym kontrolne  

i sprawujące nadzór, inne organy do spraw pomocy społecznej i ochrony zdrowia w zakresie  

i celach, które wynikają z przepisów prawa oraz podmioty, którym MOPS zleca usługi zgodnie 

z zawartymi umowami powierzenia, między innymi w zakresie ochrony danych osobowych, 

itp.  

5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz 

przez okres 10 lat wynikający z przepisów prawa po zakończeniu Państwa sprawy. 

6. Informujemy, iż mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do Państwa danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii; 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie 

ze złożonym wnioskiem/żądaniem. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej. 

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

Oświadczam, że zapoznałam/-em z powyższymi informacjami. 

 

 

 

 

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

                      (data i podpis) 

 

 

                                                           
1 RODO - ROZPORZĄDZENIE 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). 

mailto:iod@mops-lubartow.pl

