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Nr ewidencyjny sprawy....................................................... 

                                                                               /wypełnia organ/ 

 

Organ do którego składany jest wniosek 

Prezydent Wrocławia 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla  

gospodarstw domowych 
(wniosek dotyczy zakupu paliwa do dnia 31.12.2022 r.) 

 

1. Dane Wnioskodawcy 

Imię……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

2. Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego 

dokonywany jest zakup preferencyjny 

 

Gmina …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Miejscowość ……………………………………..   Kod pocztowy………………………………………………. 

Ulica……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

Nr budynku………………………………………..                                Nr lokalu………………………………………………. 

 

3.  Określenie ilości i rodzaju paliwa, o którego zakup występuje wnioskodawca 

w ramach zakupu preferencyjnego (nie więcej niż 1,5 tony) 

Węgiel gruby/orzech*…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Groszek/ekogroszek*……………………………………………………………………………………………………………………………

*niewłaściwe skreślić 

 

4. Oświadczenia 

□ Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku ja, ani żaden członek mojego gospodarstwa 

domowego, na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny paliwa stałego na podstawie 

ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym, 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 1500 kg. 

□ Informuję, że dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego na sezon grzewczy 

przypadający na lata 2022-2023 w cenie niższej niż 2000 zł za tonę w ilości ……………………… ton. 

□ właściwe zaznaczyć 
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Powyższe informacje składam świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny. 

 

 

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

 (data: dd / mm / rrrr)                                    (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 
Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

Administrator danych 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Wrocławia. Możesz się z nami 
skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Prezydent Wrocławia, Urząd Miejski Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 

Wrocław 
• przez e-mail: wke@um.wroc.pl 
• telefonicznie: 71 777 86 88 (sekretariat Wydziału Klimatu i Energii). 

Cel przetwarzania danych 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu rozpatrzenia wniosku o preferencyjny zakup 
paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. 

Podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie ustawy  z dnia 27 października 2022 r.            
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

Okres przechowywania danych 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu 
Twojej sprawy. 

Odbiorcy danych 

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa, w tym składom węgla. Twoje dane zostaną powierzone Ekosystem Sp. z o.o. Dodatkowo, 
dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujacych zadania na zlecenie Administratora                 
w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem danych (dane kontaktowe 
powyżej, w pierwszym wierszu tabeli) lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w 
następnym punkcie). 

Inspektor Ochrony Danych 
W Urzędzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych –  Sebastian Sobecki. Jest to osoba,                  
z którą można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych 
oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem 

można kontaktować się w następujący sposób: 
• listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław 
• przez e-mail: iod@um.wroc.pl 

• telefonicznie: 71 777 77 24. 

Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 
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