
         

 

        

        

                                                                                       BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW   

                                                                               MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

                                                                                     18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok.326 
 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 

I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

1. Imię ………………………………………………………………….……………… 

2. Nazwisko ………………………………………………………………………….… 

3. Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny:  18-300 Zambrów 

Ulica …………………………………………………………………………………. 

Nr domu …………………….…… Nr mieszkania………………….…………….... 

4. Nr telefonu …………………………………………………………………………. 

           lub adres poczty elektronicznej
 
………………………………………………….…. 

II. ILOŚĆ PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE 

WNIOSKODAWCA  

                                             ilość kg – zakup do dnia 31 grudnia 2022 r. 

                                             

1)  groszek  

2)  orzech 

3)  miał  

4)  inne …………………………..   

WAŻNE!  Maksymalna ilość paliwa stałego dla gospodarstwa domowego wynosi 1500 kg 

                   w przypadku zakupu do dnia 31.12.2022 r.  
 

III. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU 

PREFERENCYJNEGO, WRAZ Z PODANIEM ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO 

NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

 

  NIE                     TAK  ……………………………………………………………………… 

                                           (podaj ilość zakupionego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego) 

IV. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że ja 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 2.000,00 zł brutto za tonę w ilości co 

najmniej 1500 kg . 

            NIE                TAK  …………………………………………………………………… 

                                                                  (podaj ilość zakupionego paliwa) 

 

Nr wniosku: ……………...…...…/2022                
(wypełnia pracownik MOPS) 

  

  



V. INFORMACJE DODATKOWE 

                   Mam przyznany / wypłacony dodatek węglowy.  

                   Członek mojego gospodarstwa domowego (imię i nazwisko) 

                   ………………………………………………………………………………  

                   ma przyznany / wypłacony dodatek węglowy.  

                   Nie złożyłem wniosku o dodatek węglowy, ale spełniam warunki do uzyskania 

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

                   2022 r. o dodatku węglowym. Oświadczam, że głównym źródłem ogrzewania 

                   mojego gospodarstwa domowego jest: ………………………………………… 
 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 
 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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) (dalej RODO) informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie z siedzibą przy ul. 

Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, tel. 86 271 32 51; e-mail: mops.zambrow@vp.pl; 

2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować poprzez adres: mops.zambrow@iod.expert; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego. Podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych; 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego, podwykonawcom administratora świadczącym usługi w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi 

informatycznej oraz innym podmiotom na podstawie zawartych umów; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku, a następnie przez okresy 

wynikające z przepisów kancelaryjno-archiwalnych obowiązujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO); 

 żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO); 

 żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO); 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się  

z naruszeniem obowiązujących przepisów. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, niezbędne do rozpatrzenia wniosku o zakup preferencyjny 

paliwa stałego. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym 

mowa w art. 22 RODO. 

 

 

Zambrów,  dnia ……………………      ……………………………………………………. 
                                                                                               (podpis wnioskodawcy)                  
 

 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

         Potwierdzam, że Wnioskodawca: spełnia warunki / nie spełnia warunków 

        do preferencyjnego zakupu węgla. 
 

 

……..…………………………………………………...... 
                                                                             (data, pieczątka i podpis pracownika) 
 

    

    

    


