
Zbąszynek, dnia ……………………. 

…………………………………………… 
Wnioskodawca 
 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

Adres        Burmistrz Zbąszynka 

        ul. Rynek 1 

        66-210 Zbąszynek 

 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla  

Niniejszym składam wniosek o zakup węgla – groszek/orzech* w ilości ……… ton.  

Mój adres poczty elektronicznej lub numer telefonu:………………………………………… 

Informuje, że już dokonałem w ilości ………… t /nie dokonałem* zakupu preferencyjnego. 
*niepotrzebne skreślić 

 

Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego 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 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Wyrażam zgodę* /nie wyrażam zgody* na przekazanie moich danych osobowych w zakresie 

adresu zamieszkania oraz numeru telefonu podmiotowi, u którego zlokalizowane będzie 

składowisko węgla kamiennego. 

*niepotrzebne skreślić      …….………………………… 

 podpis wnioskodawcy 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Zbąszynka z siedzibą przy ul. Rynek 1 66-210 Zbąszynek. 

Z administratorem można skontaktować się mailowo: urzad@zbaszynek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iodo@zbaszynek.pl . 
Dane przetwarzane są dla celów związanych z zakupem węgla po cenie preferencyjnej, na podstawie ustawy z dnia 27 października 

2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa.  
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej wywieszonej 

na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.zbaszynek.pl w zakładce „IODO”. 
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