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Urząd Miejski w Tarnowskich Górach 

ul. Rynek 4   

42-600 Tarnowskie Góry

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla 
gospodarstw domowych na okres od 1 stycznia do 

30 kwietnia 2023 roku. 

Wniosek możesz złożyć do 15 kwietnia 2023 roku. 

Jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to do 30 kwietnia 2023 roku 

możesz wykorzystać limit zakupu. W tym niewykorzystany limit za 2022 rok. 

Dane wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko:  ..................................................................................  

2. Adres gospodarstwa domowego, którego dotyczy zakup

preferencyjny:

 ulica i numer domu / lokalu:  ..............................................................  

 kod pocztowy i miejscowość:  ............................................................  

3. Dane kontaktowe:  numer telefonu lub adres poczty elektronicznej:

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

Czy dla gospodarstwa domowego, którego dotyczy 
wniosek, kupiono już węgiel na preferencyjnych warunkach 
(zaznacz tak lub nie): 

☐ Tak - wpisz ilość kupionego węgla w kilogramach:  ........................ 

☐ Nie
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Ilość paliwa stałego, o jaką wnioskujesz w ramach zakupu 
preferencyjnego: 

Rodzaj paliwa 
Planowana ilość zakupu paliwa do 30 

kwietnia 2023 roku, w  kilogramach lub 
tonach 

ekogroszek 

orzech 

kostka 

Oświadczenia:

Oświadczam, że: 

• wszystkie dane we wniosku są prawdziwe i aktualne;

• do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie

domowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o

dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.);

• ani ja, ani inny członek gospodarstwa domowego, dla którego składam
wniosek o zakup preferencyjny, nie kupił paliwa stałego na sezon grzewczy
2022–2023 po cenie niższej niż 2000,00 zł za tonę w ilości co najmniej 3000
kg;

• na wybrany okres składam tylko jeden wniosek o zakup węgla na preferencyjnych

warunkach dla mojego gospodarstwa domowego;

• jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,

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

• zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych, która znajduje się na 3 i 4

stronie wniosku.

Data i czytelny podpis wnioskodawcy: 
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Informacja o przetwarzaniu danych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), 

informujemy, że: 

1. Administratorem  danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,

Adres: ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry, kontakt mailowy:

sekretariat@tarnowskiegory.pl,  kontakt telefoniczny: 32 393 36 10.

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym można się

skontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych, mailowo:

iod@um.tgory.pl , telefonicznie: 32 393 37 56 lub pisemnie kierując

korespondencję na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia i realizacji

wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e

RODO w związku z art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom za wyjątkiem

organów i podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Państwa

dane osobowe mogą zostać udostępnione również podmiotom świadczącym

usługi informatyczne, operatorom pocztowym lub kurierom w przypadku

korespondencji papierowej, bankom w zakresie realizacji płatności;

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani

organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od końca

roku kalendarzowego w którym złożono wniosek. Po tym okresie dokumentacja

zawierająca Państwa dane zostanie poddana ekspertyzie przez Archiwum

Państwowe – kategoria archiwalna BE5.

7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
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zgody przed jej cofnięciem. Realizacja Państwa praw będzie uzależniona od 

podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce 

jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych 

osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie. 

9. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku i ich zakres 

wynika wprost z art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

10. Decyzje podejmowane wobec Państwa i przetwarzanych Państwa danych 

osobowych nie będą podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

zastosujemy wobec nich profilowania. 
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