
Dane wnioskodawcy: 

 
…………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko wnioskodawcy  
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe,  
na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny  

 
…………………………………………………………………………… 
Adres poczty elektronicznej  
 
…………………………………………………………………………… 
Numer telefonu wnioskodawcy  

 
 
 
 
 
        Gmina Miasto Krosno 
        ul. Lwowska 28a 
        38-400 KROSNO    
 

 
 

W N I O S E K o zakup preferencyjny węgla 
wniosek dotyczy zakupu do dnia 30 kwietnia 2023r. 

(podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych) 

 

1. Jeżeli w pierwszej transzy zakupiono 1,5 t wniosek można złożyć na kolejne 1,5 t. 

2. Jeżeli w pierwszej transzy zakupiono mniej niż 1,5 t to niewykorzystana ilość 

powiększa limit na  drugi okres. 

3. Jeżeli w pierwszej transzy nie dokonano zakupu wniosek można złożyć maksymalnie 

na 3 t.   

 

1. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca 

w ramach zakupu preferencyjnego (dla wnioskowanego sortymentu - wstaw 

znak X): 

 

węgiel do kotłów z podajnikiem,  retortą - ekogroszek                ………. tony, 

 

węgiel do kotłów z zasypem ręcznym       - orzech                         ………. tony, 

 

                                                                         - kostka II                       ………. tony. 

 

2. Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z 

podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu 

preferencyjnego (wstaw znak X): 
 

        TAK, w ilości: …… ton (jeżeli TAK to należy wskazać ilość zakupionego paliwa stałego) 

 
        NIE 
 



 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, że nie nabyłem/-am ani żaden członek 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 pkt 1 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych. 

 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku są zgodne z prawdą. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

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

         (miejscowość i data)                                                                              (podpis wnioskodawcy)  
 

 

 

 

 

UWAGA:  
 
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego należy złożyć pisemnie w Biurze Obsługi 

Klienta Urzędu Miasta Krosna w budynkach przy ul. Lwowskiej 28a i ul. Staszica 2 lub 

w budynku przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II piętro Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Lokalami, w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344). W przypadku złożenia 

wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 



 

 

 

 

 

 

„Klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych"  
 

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 „RODO”), informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.   
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Krosno 
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 
Adres pocztowy: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno 
Adres e-mail: um@um.krosno.pl  numer telefonu: 13 47 43 001 
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, lub 
adres e-mail: iod@um.krosno.pl. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA  
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów oraz przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi. Dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia uprawnień do zakupu preferencyjnego paliwa 
stałego.  
ODBIORCY DANYCH 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: operator pocztowy, bank, podmiot świadczący dla Administratora 
usługi informatyczne oraz podmiot zajmujący się w imieniu Administratora dystrybucją węgla. Poza tym Pani/Pana dane 
osobowe mogą zostać przekazane organom upoważnionym przez Administratora na podstawie odrębnych przepisów, w tym na 
podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Krośnie w celu ustalenia, czy wypłacono na 
rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego Pani/Pana wchodzi dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z 
dnia 3 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa 
domowego dodatku węglowego.  
Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można uzyskać kontaktując się z Administratorem. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie 
przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje żądanie następujących uprawnień: prawa dostępu do 
danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych - w przypadku 
gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być 
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych - w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie 
danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 
ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów. 
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych w Gminie Miasto Krosno narusza przepisy RODO. 
WYMÓG PODANIA DANYCH 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
ZAMIAR PRZEKAZANIA DANYCH 
Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
PROFILOWANIE 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących 
wynikiem profilowania. 

mailto:um@um.krosno.pl
mailto:iod@um.krosno.pl


Weryfikacja wniosku (wypełnia urząd)  

Wniosek nr:  TAK NIE 

Wnioskodawcy przysługuje dodatek węglowy w myśl ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

o dodatku węglowym: 

  

Termin zaksięgowania zapłaty za zakup preferencyjny węgla: 

                                                                                                                                             data  

 kwota  

Wystawiono fakturę:                                                                                                        data   

Odebrano węgiel z puli  zakupu preferencyjnego węgla:                                          data  

 

 

 

Podpis osoby weryfikującej 

 

 

 

 

 


