
………………………………………………… 
Imię i nazwisko składającego wniosek 

 
 

………………………………..………………… 
Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe  

na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny 

 

…………………………………………….. 
Adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy 

Wójt Gminy Lubawa 
 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)  

Wnioskowane zapotrzebowanie na paliwo stałe za cenę maksymalną 2.000,00 zł za 1 tonę, w 

ilości maksymalnie 1,5 tony na każdy okres: 

Rodzaj paliwa stałego* 
w okresie do dnia 

31 XII 2022 r. 
(ilość ton) 

w okresie od dnia 

1 I 2023 r. 
(ilość ton) 

Miał (0,0 mm – 10 mm)   

Ekogroszek / Groszek  

(8 mm – 25 mm) 

  

Orzech (powyżej 25 mm)   

* w przypadku gdy dany sortyment nie będzie dostępny Urząd Gminy Lubawa skontaktuje się z Wnioskodawcą   

Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego, tj. poniżej 2.000 zł. za 

1 tonę (jeśli tak to w jakiej ilości): 

            TAK w ilości …………… ton 

 

            NIE 
 

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 2.000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona 

w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 
 

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

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

 

 

........................................                                                              ......................................... 
(miejscowość i data)                                                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

UWAGA: 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Punkcie Obsługi Klienta w budynku B Urzędu Gminy 

Lubawa, Fijewo 73, w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS REALIZACJI PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WEGLA 

 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), Gmina Wiejska Lubawa informuje o zasadach przetwarzania Państwa 

danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 

1. Administrator danych osobowych: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Wiejska Lubawa z siedzibą w Fijewie 73, 14- 260 Lubawa, 

reprezentowana przez Wójta Gminy Lubawa z którym można skontaktować się telefonując pod numer: +48 89 645 54 

10 lub pisząc na adres e- mail: urzad@gminalubawa.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych: 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, Administrator 

danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych, z którymi mogą się Państwo 

skontaktować pisząc na adres e- mail: iod@gminalubawa.pl. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu będą 

gromadzone i przetwarzane w trakcie realizacji procesu preferencyjnego zakupu węgla. Podstawą prawną przetwarzania 

Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. ustawowego  obowiązku ciążącego na administratorze w 

zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) 

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych: 

W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa, podanie przez Państwa danych 

osobowych jest obligatoryjne a odmowa ich podania, będzie skutkowała brakiem rozpoznania sprawy.  W pozostałym 

zakresie wskazanie danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Przetwarzane dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 

zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane, mogą 

one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wynikający z przepisów prawa. 

6. Odbiorcy danych osobowych: 

Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. Jednak w 

niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane 

osobowe  mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa (np. organom ścigania, organom kontrolnym). Państwa dane osobowe mogą być również 

przekazywane podmiotom wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w 

świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę 

danych osobowych oraz realizującym zadanie w zakresie preferencyjnego zakupu paliwa stałego. 

7. Przekazywanie danych osobowych: 

Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza 

Europejski Obszar Gospodarczy. 

8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych: 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia: 

- prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 

RODO; - prawo do żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) Państwa danych osobowych, na podstawie art. 

16 RODO; - prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do przenoszenia danych osobowych, na 

podstawie art. 20 RODO; - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach 

określonych w art. 21 RODO. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: 

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym 

decyzji o profilowaniu. 

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów  

o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531-

03-00, kancelaria@uodo.gov.pl  
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