
………………………………………..    Lubrza, dnia……………………. 

(Imię Nazwisko) 

 

……………………………………….. 

(Adres gospodarstwa domowego) 

Wójt Gminy Lubrza 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego   

 Składam wniosek o zakup groszku/ekogroszku/kostki*: 

   w ilości ……….... tony z terminem do 31-12-2022 

   w ilości ……..….. tony z terminem od 01-01-2023 

 

 dokonam odbioru towaru we własnym zakresie  

 wnioskuje o transport towaru (na własny koszt) 

Mój adres poczty elektronicznej lub numer telefonu………………………………………..  

Oświadczam, że ja oraz 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 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów wydanych na podstawie art. 8 ust. 

2 lit a pkt 1- w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 roku, lit b pkt 1 i 2 łącznie 

– w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023  ustawy z dnia 20 października 2022 r. 

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 

Informuje, że już dokonałem/nie dokonałem* w ilości ….………. t zakupu preferencyjnego. ( PGG, PGE, 

Węglokoks)  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 

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

*właściwe podkreślić 

……………………………… 

podpis wnioskodawcy 

 

 

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

Wniosek rozpatrzono  

 Pozytywnie 

 Negatywnie 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osób w związku ze składanym „Wnioskiem o zakup 

preferencyjny paliwa stałego” 

Realizując wymogi 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 („RODO”)(Dz.U. UE. z 2016 r.,L 119, poz. 1) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  przedstawiamy 
Państwu informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Lubrzy  przy ul. Wolności 73  48-
231 Lubrza, zwany dalej „Administratorem”, | tel.: 77 4074650| fax: 77 4074651 |  email: urzad@lubrza.opole.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w 
sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych: - adres poczty elektronicznej: e-mail: 
iod@lubrza.opole.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w następującym celu realizacji wniosków o 
zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022  poz. 2236). 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
1) obowiązków prawnych ciążących na administratorze - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
2) zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi  - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, 
3) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
5. W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane 

te mogą być przekazywane do: 
1) urzędów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
2) organom, jeżeli wykażą w tym interes prawny zgodnie z przepisami ustaw szczególnych określających realizację 

przez nich zadań, 
3) podmiotom i osobom, z którymi administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których 

odbywa się przetwarzanie danych osobowych, np. obsługa prawna, obsługa informatyczna, Poczta Polska i 
inne w zależności od potrzeb. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd przez okres realizacji celów w zakresie, w którym 

Urząd te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub 
obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zostaną usunięte po upływie 
okresu określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, w zależności od kategorii archiwalnej 
danej sprawy, zgodnie z w obowiązujących przepisach prawa w zakresie archiwizacji i instrukcji kancelaryjnej.  

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:   

• dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO); 

• sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

• usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 

• ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 

• przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO); 

• prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO); 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem (Art. 7 ust. 3 RODO); 

W/w prawa przysługują Pani/Panu z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa. 

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować pisemnie na adres administratora 
lub za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres Urzędu lub IOD. 

9. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana   jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zakupu 
preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
 

 

………………………………………………….. 

(data i podpis)  

 

 

 

mailto:urzad@lubrza.opole.pl


 

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

              (miejscowość)                            (data)  

 

 

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

           imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

 

 

 

   Ja niżej podpisany/podpisana* wyrażam świadomą i dobrowolną zgodę na przekazanie 

moich danych osobowych do Usługodawcy (skład węgla) w związku z wykonywaniem czynności w 

ramach „Umowy o świadczenie usług w zakresie sprzedaży paliwa stałego (węgla) na potrzeby 

zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych” w celu 

sfinalizowania zakupu paliwa stałego , zawartej pomiędzy Gminą Lubrza z siedzibą Urzędu w 

Lubrzy ul. Wolności 73   NIP 7551908727, reprezentowaną przez Wójta Gminy a  Usługodawcą. 

Zakres przetwarzanych danych będzie obejmował: imię i nazwisko, adres gospodarstwa 

domowego, numer telefonu, e-mail. 

 

  Jednocześnie informuję, że przysługuje Pani/Panu cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem (Art. 7 ust. 3 RODO); 

 

 

 

 

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

miejscowość, data                        podpis wnioskodawcy 

                                                                                                  

 


