
UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Proszę wypełnić WIELKIMI LITERAMI Pole wyboru należy zaznaczyć znakiem  X                                            

Burmistrz Krobi 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

 
1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK -  

 
 

2. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY 
ZAKUP PREFERENCYJNY 

 

Nazwisko: Imię: 

Nr telefonu:  Adres poczty elektronicznej (e-mail): 

 

ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO 
JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

Gmina: 

Krobia 

Ulica: 

 

Nr domu: 

 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

 
 

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH 
ZAKUPU PREFERENCYJNEGO (jeżeli wnioskodawca nie zakupił do tej pory węgla na preferencyjnych 
warunkach, może wnioskować o zakup max. 3 ton opału. Jeżeli wnioskodawca zakupił już na 
preferencyjnych warunkach na przykład 1 tonę węgla, wniosek może złożyć na zakup max. 2 ton). 

 

Rodzaj wnioskowanego paliwa do zakupu Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu podana w tonach  

 Węgiel orzech (0,2 do 8,00 cm)  

 

 Groszek (0,5 do 0,25 cm) 
Parametry wielkościowe opału 

odpowiadają ekogroszkowi 

  

 

 

 

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

ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH ZAKUPU PREFRENCYJNEGO 

 Informuję, że nie dokonałem/am / zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 

 Informuję, że dokonałem/am zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości ……………. ton, 

w tym ……….. ton w ramach sprzedaży realizowanej przez Gminę Krobia. 

5. OŚWIADCZENIA 

 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. 

 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 ...............  (ilość podajemy w tonach). 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.  

……………………………………………………………. 
data i podpis wnioskodawcy 



 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Krobi w celu realizacji 

wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.  

 

…………………………….……………………………… 
                                                                                                                                                             data i podpis wnioskodawcy 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L  
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Krobi, który ma swoją siedzibę przy ul. Rynek 1, 63-840 Krobia, 
tel. 65 571 11 11, e-mail: krobia@krobia.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: daneosobowe24h@wp.pl lub telefonicznie 607753475 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 
oraz w celu przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 
2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 
określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Jeżeli przetwarzanie danych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym 
momencie przetwarzania. 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,  

o którym mowa w punkcie 3. 
8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,  

a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ PRACOWNIKA  

  

 ❑ negatywna    ❑ pozytywna    ❑ pozytywna w części,  

 

Przyznano ……………… ton (w okresie od 1 stycznia do  30 kwietnia 2023 r.) 

  

Weryfikacji dokonano w zakresie:   

❑ wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku 

węglowego, o którym mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym  

❑ pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku 

węglowego  

❑ zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, 

o której mowa w ustawie  z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji  i remontów 
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022r. poz.438 z późn. zmian),  

❑ danych zgromadzonych w rejestrze Pesel oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa w ustawie  
z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz.U.z 2022r. poz. 1191)  

  

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

  

  

                                                                                  ……………………………………………………………  
data i podpis pracownika dokonującego weryfikacji    

mailto:krobia@krobia.pl
mailto:daneosobowe24h@wp.pl

