
         A – WYPEŁNIA WNIOSKUJĄCY 
 

……………………………..……….……………                                      
Imię i nazwisko 

 

……………………………..……….…………… 

Adres gospodarstwa domowego 
 

 

……………………………..……….…………… 

Adres gospodarstwa domowego 
 

……………………………..……….…………… 

PESEL* 
 

……………………………..……….…………… 

Telefon kontaktowy / adres e-mail 

 

 

BURMISTRZ MIASTA 

KLUCZBORKA 

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego  

 

Składam wniosek o zakup: węgiel orzech / eko-groszek* w ilości …..…… ton dla osoby 

fizycznej na gospodarstwo domowe w cenie  do 2.000,00 zł brutto za 1 tonę.  

Informuję, że płatności dokonam gotówką / kartą / przelewem*. 

Informuje, że w roku 2022 już dokonałem w ilości ………. t /nie dokonałem* zakupu 

preferencyjnego. 

 
*niepotrzebne skreślić 
 

Oświadczam, że ja ani żaden inny 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 2000 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 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa 

domowe (art. 10 ust. 6 ustawy). 
 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą i aktualne. 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

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

 

……………………………… 
       podpis wnioskodawcy 

 

*  Wyrażam dodatkowo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru PESEL zawartego 

we wniosku w celu weryfikacji wniosku  przez Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku. Wiem, że 

niewyrażenie zgody nie ma wpływu na rozpatrzenie wniosku oraz podanie tych danych jest dobrowolne, a 

podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda, którą mogę wycofać w dowolnym momencie. 

 

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

                                                                                                       Podpis dotyczący zgody 



 

 

B – WYPEŁNIA ORGAN ROZPATRUJĄCY  
 
 
 

POSTANOWIENIE NR ….…/…..../2023/ZPPS 
 

 

Rozpatrzenie wniosku  

 

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego na rzecz osób fizycznych dla gospodarstwa domowego, upoważnienia Burmistrza Miasta 
Kluczborka do prowadzenia postępowania w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego, Miejski 
Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku postanawia: 

 

   
 Rozstrzygnięcie formalne – weryfikacja wniosku tak nie  

 Stwierdza się poprawność wypełnienia wniosku  

 

 

 

 OPS w Kluczborku potwierdza przyznanie dodatku węglowego *1   

 Zgłoszenie w CEEB*2   

 Przyznaje się zakup: węgiel orzech  /  eko-groszek* 
 

 

  

  
Ilość zakupionego paliwa stałego do dnia 31.12.2022 r.: ....................... Ton 

 

Ustalona ilość zakupionego paliwa stałego do dnia 30.04.2023 r.: ....................... Ton 

 

UZASADNIENIE 

 

Złożony w dniu ………….2023 r. wniosek spełnia / nie spełnia warunki. 

1. Uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967), zgodnie z art. 12 

ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022.   

2. W przypadku, gdy osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełnia warunki 

uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, która nie złożyła wniosku o wypłatę tego 

dodatku, burmistrz miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności  

w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej 

ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia  

21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), 

zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022. 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w związku z postępowaniem w sprawie weryfikacji wniosku o zakup węgla –  

na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  
dla gospodarstw domowych 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (“RODO") informujemy, że; 

 
ADMINISTRATOR 

DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kluczborka, ul. Katowicka 1,  
46-200 Kluczbork, nr tel. 77 418 14 81, adres e-mail; um@kluczbork.pl, reprezentowany przez 
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych w Kluczborku, ul. Wolności 1A,  46-200 Kluczbork, nr tel. 77 
418 24 15, adres e-mail: sekretariat@mzokkluczbork.pl  

 
INSPEKTOR  

OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może 
się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw 
poprzez adres e-mail; rodo@kluczbork.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 
 
 

CELE 
PRZETWARZANIA 

 I PODSTAWA 
PRAWNA 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków 

Administratora oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c 

RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem w sprawie weryfikacji 

wniosku o zakup, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w 

skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na 

rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 27 

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

dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.   

Dane osobowe w zakresie Pani/Pana numeru PESEL przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana 

zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO.   

 
 

ODBIORCY DANYCH 
 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty prowadzące skład węglowy na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych. Odbiorcami danych mogą być również organy publiczne, 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także  podmioty świadczące usługi 

informatyczne.  Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski. 

 
OKRES 

PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej 

celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru PESEL przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji wskazanych powyżej celów lub do momentu wycofania zgody. 

 
 

 
PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami 

prawa, przysługuje Pani/Panu; 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie art.6 ust.1 

lit a RODO,  przy  czym  jej  wycofanie  nie   ma  wpływu   na   zgodność  z   prawem 

przetwarzania, którego dokonano  na   jej   podstawie  przed  wycofaniem; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –   

w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie  z 

prawem. 

INFORMACJA                         
O DOWOLNOŚCI                

LUB OBOWIĄZKU 
PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie 

skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem 

wniosku bez rozpoznania. 

 

INFORMACJA                        
O PROFILOWANIU 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

mailto:um@kluczbork.pl

