
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO 

Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. 
 

UWAGA! 
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny węgla kamiennego składa się pod rygo-
rem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej  z art. 233 § 6 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy  z dnia 27.10.2022 r.         o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych) 

 
      Burmistrz Sokółki 
               Plac Kościuszki 1 

           16-100 Sokółka 
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 
 
Imię …………………………………….. Nazwisko ……………………………………………….. 

Nr telefonu* ……………………………. Adres e-mail* …………………………………………… 

* Należy podać adres e-mail lub numer telefonu wnioskodawcy 

 
ADRES NA TERENIE GMINY SOKÓŁKA, POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPO-
DARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFE-
RENCYJNY 
 
Miejscowość ………………………………………. Ulica ………………………………………….. 
 
Nr domu ………………………. Nr mieszkania ………………………… 
 
OKREŚLENIE ILOŚCI WĘGLA KAMIENNEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE  
WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 
 

Deklaruje zakup węgla kamiennego następującego rodzaju i w następujących ilościach: 

Rodzaj węgla ilość kg do dnia 
31 grudnia 2022 r. 

ilość kg od dnia 
1 stycznia 2023 r. 

            
              groszek ** 
                                  

  500            1000            1500 
 
 

  500            1000            1500 
 
 

             
      orzech ** 
             

  500            1000           1500 
 
 

  500            1000            1500 
 
                      

**   Limit węgla nie wykorzystany w 2022 r. nie przechodzi na 2023 rok !!! 
*** Za jakość węgla odpowiadają spółki Skarbu Państwa !!! 
-  Ilość wnioskowanego opału do zakupu podana w tonach nie może przekroczyć łącznie 1,5 tony  na 
dany okres. 
 
CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WĘGLA 
(JEŚLI TAK TO W JAKIEJ ILOŚCI) 
 
                       NIE                                   TAK, w ilości                       kg    

      

      

 

 



OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
 
 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 2000,00 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 2022 r.    o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. Z 2022 r. poz. 2236). 
 
 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)             (podpis wnioskodawcy) 
 

UWAGA ! 
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego złożyć można: 
-    pisemnie w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Sokółce (parter) lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć                           je 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu  zaufa-
nego). 
Ostateczna cena węgla kamiennego będzie znana po wskazaniu przez Spółkę Węglokoks S.A. 
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice składu węglowego z którego Gmina odbierze węgiel ka-
mienny oraz po wyłonieniu podmiotu dystrybucyjnego na terenie gminy.                     Zgodnie 
z art. 5 ust. 2 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, 
Gmina sprzedaje paliwo stałe po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę.       Koszt trans-
portu paliwa stałego ze składu węglowego na terenie miasta Sokółka do gospodarstwa domo-
wego, pokrywa Wnioskodawca !! 
Dodatkowe informacje: Referat Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Sokółce,              pok. 
nr 105, tel. (85) 7110909 

 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 2016r., str.1, sprost. Dz.Urz. L 127 z 2018,str.2), w 
skrócie RODO, informuję, że: 
1/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Ko-
ściuszki 1; 16-100 Sokółka tel. 85 711 09 00 
2/ W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Oso-
bowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, 
tel. 85 711 09 00, e-mail: iod@sokolka.pl 
3/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a/ weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla kamiennego, zwanego dalej „wnioskiem” na pod-
stawie obowiązujących przepisów prawa, a więc na podstawie art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). W związku z powyższym podanie danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym, w zakresie jaki wynika z art. 10 ustawy. Ich niepodanie spowoduje brak możli-
wości rozpatrzenia wniosku. 



b/ weryfikacji przez Administratora danych ma on uprawnienie do pozyskania informacji określonych ustawą, w szcze-
gólności dotyczących uprawnień do dodatku węglowego, danych wynikających z rejestru PESEL lub rejestru mieszkań-
ców lub centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 12 ustawy). 
c/ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); wykonania zadania realizo-
wanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorze (art. 6 ust. 1 
lit. e RODO); w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści 
zgody 
4/ W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 
innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy pu-
blicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, które na 
podstawie stosownych umów podpisanych przez administratora przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, 
tj. obsługa informatyczna, IT, z zakresu niszczenia dokumentów, hostingową; inni odbiorcy, którym są udostępniane dane 
osobowe tj. obsługa prawna, operatorzy pocztowi oraz podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej,  w tym podmiotom za pośrednictwem, których gmina będzie realizowała sprzedaż paliwa 
stałego – węgla kamiennego – na podstawie ustawy. 
5/ Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane  do chwili zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający z 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
6/ W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych jesteście państwo uprawnieni do: dostępu do swoich 
danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z pra-
wem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może zostać 
dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona. Pani/Pana prawa mogą być ograniczone zgodnie z przepisami 
RODO. Pani/ Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator. 
7/ Podanie Pani/ Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do oszacowania zapotrzebowania na węgiel dla miesz-
kańców Gminy Sokółka. Konsekwencją niepodania danych będzie nieuwzględnienie zgłoszonego zapotrzebowania w 
szacunkach na węgiel dla mieszkańców Gminy Sokółka. 
8/ Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 
9/ Pani/Pana osobowe nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych 
decyzji, jak również nie są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania. 
10/ Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/data / podpis/  oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych 

 


