
Załącznik do zarządzenie nr 144/2022  

Burmistrza Miasta Chełmna  

z dnia 7 listopada 2022 r. 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 

PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE 

 

Informacje przedstawione we wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa 

domowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  

Skrócona instrukcja wypełniania:  

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.  

2. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .  

Organ do którego składany jest wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa 

domowego: 

Burmistrz Miasta Chełmna  

ul. Dworcowa 1  

86-200 Chełmno  

 

 I. Dane dotyczące wnioskodawcy:  
1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”.  

 

01. Imię (imiona) .......................................................................................................................................  

02. Nazwisko .............................................................................................................................................  

03. Obywatelstwo ...................................................................................................................................... 

04. Numer PESEL 

           

 

05. Numer telefonu………………………………………………………………………………………  

 

06. Adres poczty elektronicznej………………...…………………………………….……(opcjonalnie)  

 

2. Adres miejsca prowadzenia gospodarstwa domowego którego dotyczy wniosek o zakup 

preferencyjny  

01. Gmina Miasto Chełmno; 02. Miejscowość i kod pocztowy: 86-200 Chełmno  

  

03. Ulica...................................................................................................................................................... 

04. Numer domu …………………… 05. Numer mieszkania ………….………………………………. 

II. Informuję, że już dokonałem* w ilości ……….……. ton /nie dokonałem* zakupu 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 

o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.  

*niepotrzebne skreślić  

 

III. Składam wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego za okres  

do 31.12.2022 r. w ilości …………… ton (max 1,5 tony): 

01. Orzech  □ ……………………………. ton 

02. Groszek □ ……………………………. ton 

03. Miał węglowy  □ ……………………………. ton 



od 01.01.2023 r. w ilości …………… ton (max 1,5 tony): 

04. Orzech  □ ……………………………. ton 

05. Groszek □ ……………………………. ton 

06. Miał węglowy  □ ……………………………. ton 

□ 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 o 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.  

□ Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne z prawdą i jestem świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………..............…………………………..……………  
(miejscowość, data i podpis) 

 

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

- Wniosek o zakup preferencyjny na paliwo stałe dla gospodarstwa domowego 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chełmna (dalej: „ADMINISTRATOR”), 

z siedzibą: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za 

pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno lub drogą e-mailową pod adresem: 

biuro_informacji@chelmno.pl 

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

mailowym: iodo@rt-net.pl 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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).  

4. Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się w celu przyjęcia wniosku na węgiel dla 

gospodarstwa domowego - na podstawie uzasadnionego interesu Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W 

związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

przetwarzanie danych osobowych wiąże się z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie 

publicznym – art. 6 ust. 1 lit e RODO. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji celu 

a następnie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w tym 

w szczególności do organów administracji państwowej uprawnionym do pozyskania tych danych oraz na 

podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. do dostawców 

usług teleinformatycznych. 

8. Posiada Pan / Pani prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych, 

c) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora.  

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

Ja, …………………………… zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich 

danych osobowych. 

 

 

………………………………………   …………………………………… 

/data/       /podpis/ 

mailto:biuro_informacji@chelmno.pl

