
 

 

WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

 O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO  

 

  

UWAGA!  

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia  6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  

  

Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.    

  

CZĘŚĆ I 

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY  

  

Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.  

  

1. Imię   

  

………………………………………………………………………….……………………………………………………..  

2. Nazwisko  

  

…………………………………………………………………………………….…………………………………………..  

  

ADRES, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO JEST 

DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY  

 

1. 05-822, MILANÓWEK 

  

2. Ulica …………………………………………………………………………………………………………….  

3. Nr domu …………… 4. Nr mieszkania ……………. 5. Nr telefonu*………………………………………………….  

  

6. Adres poczty elektronicznej*  

 

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

  
* Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy.  

  

 

  



 

OKREŚLENIE ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE  WNIOSKODAWCA W RAMACH 

ZAKUPU PREFERENCYJNEGO  

  

Planowana do zakupienia ilość węgla kamiennego ………………………… kg  

  

Sortyment (należy zaznaczyć X):  

  

 groszek (od 0,8 cm-3,00 cm) ………………………… kg  

  

 orzech (od 2,5 cm-8,0 cm) ……………………….…… kg  

  

   

– 2 –  

INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO,  WRAZ Z PODANIEM 

ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO NABYTEGO W RAMACH  TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO   

Należy zaznaczać  X   

 TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……………..… kg  

  

 NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego.  

  

CZĘŚĆ II   

Należy zaznaczać  X 

  

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że nie nabyłem/am ani żadna osoba z mojego 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 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach 

wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych:  

 

 1500 kg węgla kamiennego – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,  

 1500 kg węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1500 kg od dnia 1 stycznia 2023 r. –  

w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.  

  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

  

 

Milanówek,   …………………………    ……………………………………  

                   (data: dd / mm / rrrr)                  (podpis wnioskodawcy)  

 

 

 

 

  

  

  

  

  



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:  

  

Klauzula Informacyjna zgodna 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Milanówka, T. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek, e-
mail: miasto@milanowek.pl, tel. 22 758 30 61. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ochroną 
danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@milanowek.pl, 

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach: 

a. wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

b. realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

c. w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 
lit. e RODO) 

d. w pozostałych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym 
w treści zgody na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy 
władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz osoby posiadające dostęp do 
informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie zachodzi podstawa do 
ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016  r. 
poz.  1764 z 2017 r. z póź. zm.) 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO) 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

e. prawo do przenoszenia danych 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie przy czym jej 
wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

7. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym czasie przez 
okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w przepisach RODO 
oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Adres organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11. Podanie danych zachodzi na podstawie zgody na przetwarzanie danych. Podanie danych  jest dobrowolne. Cel i zakres 
podanych danych jest określony w treści zgody.     
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