
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 

gospodarstwa domowego 

 

UWAGA! 

Informacje przedstawione w niniejszym wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego, 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – 

zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny 

 

/wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI/ 

 

 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 

 

1. Organ do którego kierowany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego 

(węgla kamiennego) dla gospodarstwa domowego 

 
Burmistrz Żabna 

 ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno 

    

2. Dane wnioskodawcy 

 

……………………………………………………………………..…………………….……………….. 
/imię i nazwisko wnioskodawcy/ 

 

3. Adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonany ma być zakup węgla 

 

…………………………………………………………………………………………..………………… 
/miejscowość, kod pocztowy, nr budynku/nr mieszkania/ 
 

Numer telefonu ………………………………………………………………………..………………… 

Adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………..…………..  

 

4. Oświadczam, że składam wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla) w okresie 

do 31 grudnia 2022 roku (maksymalnie 1,5 tony):  

 

Rodzaj paliwa stałego Ilość w tonach  

  

Orzech  

……………….. t 

Ekogroszek  

………………… t 

 

 

 



5. Czy wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego dokonał już zakupu 

preferencyjnego /tj. na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych/ paliwa stałego (węgla), (jeśli 

tak to w jakiej ilości) –  

(zaznaczyć „X” we właściwym okienku) 

 

 TAK – w ilości ……………………. ton/y 

 

 NIE  
 

 

UWAGA: 

Nabycie paliwa stałego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 roku o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zgodnie z powyższym oświadczeniem),  

w ilości równiej lub wyższej niż 1,5 tony, skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosku. Wnioskodawca 

będzie mógł złożyć kolejny wniosek począwszy od stycznia 2023 roku.     

 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyliśmy paliwa stałego (węgla) na sezon 

grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę,  

w ilości nie wyższej niż 1,5 tony.   

2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

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

          /miejscowość, data/               /podpis wnioskodawcy/ 

 
Pouczenie: 

Wniosek można złożyć: 

1) na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żabnie – Dziennik Podawczy – ul. Jagiełły 1, 33-240 

Żabno lub  

2) w formie lub postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.:  

 

a) e-PUAP na adres /dy0877vadh/SkrytkaESP oraz  

b) e-mail - dzp@zabno.pl  

 
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym      

 
Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy: 

1. O wyniku rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem środków 

komunikacji (e-mail lub telefon) wskazanych we wniosku.  

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawcy na adres gospodarstwa domowego 

zostanie doręczona faktura VAT, która po opłaceniu uprawniać będzie do odbioru węgla.  

3. Dystrybucja węgla realizowana będzie przez Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żabnie. 

mailto:dzp@zabno.pl


4. Węgiel będzie możliwy do odbioru osobistego lub zostanie dostarczony za dodatkową odpłatnością. Chęć 

dostarczenia węgla należy zgłosić do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie (tel. 

14 645 60 41 lub 42). 

5. O dostępności paliwa stałego, wnioskodawca zostanie poinformowany za pośrednictwem środków 

komunikacji (e-mail lub telefon), wskazanych we wniosku. 

6. Odbiór węgla odbywał się będzie pod adresem Niedomice, ul. Kolejowa (Gminne Centrum Recyklingu) 

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00 sobota 7:00 do 13:00.   

 

Klauzula informacyjna RODO 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

„RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu 

prawach z tym związanych. 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski  

w Żabnie jest Burmistrz Żabna z siedzibą w Żabnie (33-240) przy ul. Władysława Jagiełły 1. 

2. Z administratorem może się skontaktować listownie pisząc na adres siedziby administratora lub za pomocą 

poczty elektronicznej umzabno@zabno.pl. 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym Państwo mogą się skontaktować w 

sprawach dotyczących ochrony danych za pomocą poczty elektronicznej  iod@zabno.pl, pod numerem 

telefonu 14 645 60 12 oraz listownie pisząc na adres siedziby administratora. 

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku i przeprowadzenia procedury 

administracyjnej umożliwiającej zakup preferencyjny paliwa stałego. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzania jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi) w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi ustawy z dnia 27 

października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu. Okres 

przechowywania danych reguluje w szczególności ustawa z dnia 14 lipca 1983r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdy kogo dane dotyczą ma prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. 

10. Administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe innym podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające 

bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem złożenia wniosku. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia 

skorzystanie z zakupu preferencyjnego. 

 

………………………….      ……………………………….. 

           /data/             /podpis/ 
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