
 
…………..………………………… dnia……………… 

              miejscowość 

 
………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko wnioskodawcy  

 
………………………………………………………………… 
Pesel 
 
…………………………………………………………………………… 
Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo  
domowe, na rzecz którego będzie dokonywany  
zakup preferencyjny  
 
…………………………………………………………………………… 
Numer telefonu  
 
…………………………………………………………………………… 
Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

        Urząd Miejski w Nowej Rudzie  
        ul. Rynek 1 
        57-400 Nowa Ruda    
   

 
Wniosek o preferencyjny zakup węgla 

 

 

Składam wniosek o zakup paliwa stałego – węgiel orzech w ilości …………… tony (maksymalnie 

1,5 tony do 31.12.2022 r.). 

 

       Oświadczam, że nie dokonałem(łam) zakupu preferencyjnego węgla.  
 
       Oświadczam, że dokonałem(łam) zakupu preferencyjnego węgla w ilości ……………….t.  
 

Oświadczam, że ja jako wnioskodawca, 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 2 000zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej 

jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego przez gospodarstwo domowe.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 

233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997, – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1138 z późniejszymi 

zmianami).  

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

                                                podpis wnioskodawcy 

 

 

Adnotacje urzędowe: 

Wniosek zweryfikowano pozytywnie / negatywnie*: …………………………………………..……………………………. 
                         data i podpis pracownika Urzędu 

 

Wydano upoważnienie do zakupu paliwa w ilości …… ton do dnia 31.12.2022 r.  ……….……………………………. 
         data i podpis wnioskodawcy 

 



 

 

  Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda z siedzibą 

    ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, tel. 74/872-03-15; 

2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl   tel.74/872-03-59 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie: 

- Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;    

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 

5)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6)  W związku z przetwarzaniem przez Administratora, danych osobowych, przysługuje Pani/Panu 

prawo do: 

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane 
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, 
do których zachowania zobowiązany jest Administrator, 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,        
 z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do 

przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa, 

e) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, może ona być w dowolnym momencie 
cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed 
cofnięciem; zgodę można cofnąć przesyłając stosowną informację na adres Administratora zgodnie 
z art. 17 RODO 

 
7) W oparciu o zebrane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania; 
 
8)  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy 
Rozporządzenia 
 
9)  Pana/Pani dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich 
obowiązków wynikających z przepisów oraz ewentualnych Państwa zgód, w tym tych określonych                            
w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji. 
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