
WNIOSEK O ZAKUP PALIWA STAŁEGO PO CENIE PREFERENCYJNEJ 
(zakup od 01.01.2023r. do 15.04.2023r.) 

 
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI; 
2. Pola wyboru należy zaznaczać [V] lub[ X]; 
3. Zakup paliwa stałego jest możliwy tylko dla osoby, która jest uprawniona do otrzymania dodatku 

węglowego; 
 

ORGAN, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski 
 
DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK O ZAKUPU PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO:  
 
1. Imię (imiona)........................................................................................................................ 

2. Nazwisko ............................................................................................................................. 

ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ 
KTÓREGO DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY: 
 
1. Miejscowość ........................................................................................................................ 

2. Ulica ....................................................................................................................................  

3. Nr budynku i lokalu ........................................................................................................................... 

DANE KONTAKTOWE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK 

1. Nr telefonu *)......................................................................................................................... 

2. Adres poczty elektronicznej................................................................................................ 

*) wymagane 
 
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO W ILOŚCI: 
1. Do 01.01.2023 do 15.04.2012 r można zakupić do 1,5t. węgla kamiennego; 
2. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu 

preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego 
niezakupionego w ramach limitu 1,5 tony przewidzianego do zakupu do 31.12.2022r., można powiększyć 
do maksymalnie 3 ton. 

□ kostka (frakcja 63-20 mm) / orzech(frakcja 25-85 mm) ilość ............................. (max. 3 tony) 

□ groszek/ekogroszek (frakcja 5-25 mm) ilość ............................................................ (max. 3 tony) 

 
 
CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ PREFERENCYJNEGO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO:  

□ TAK    w ilości  …    …………………….,  w tym ……………..…………….. od Gminy Lewin Brzeski  

□ NIE  -  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 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 tony. 
 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

...................................................................... 
        dd / mm / rrr (podpis wnioskodawcy) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu 
numeru telefonu, adresu e-mail w celu przekazywania informacji dot. zakupu preferencyjnego paliwa 
stałego dla gospodarstwa domowego.  
 
 

...................................................................... 
        dd / mm / rrr (podpis wnioskodawcy) 

  



WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wniosek o zakup paliwa stałego w preferencyjnej cenie składa się na piśmie lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o 
zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym 

3. Wypełnione i podpisane wnioski o zakup paliwa stałego w preferencyjnej cenie składa się Urzędzie 
Miejskim w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek nr 1, 49-340 Lewin Brzeski. pok nr 2.  

4. Burmistrz dokonuje 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. 

5. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym spełniająca 
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 
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). 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 

1, kod pocztowy 49-340, adres e-mail: lb@lewin-brzeski.pl, telefon: 77 4246600, reprezentowany 
przez Burmistrza Lewina Brzeskiego; 

2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lewin Brzeski, adres korespondencyjny: 
ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski, adres e-mail: t.dragan@huczynski.pl; 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), 
c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych 
Gminie wynikających ze szczegółowych przepisów prawa; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – 
ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U z 2018r. 
poz.217, poz. 650) oraz  kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym 
wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy 
i związki, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011r. Nr. 27 poz.140). Kryteria 
okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym 
rzeczowym wykazie akt; 

5. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, 
ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania; 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO; 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w 
szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy; 

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców 
danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 
umów powierzenia lub stosownych upoważnień; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności 
ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych informowani będą Państwo przez 
pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 26. 


