
ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA  
NA ZAKUP PALIWA STAŁEGO PO CENIE PREFERENCYJNEJ 

 
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI; 
2. Pola wyboru należy zaznaczać [V] lub[ X]; 
3. Zgodnie z założeniami ustawy zakup paliwa stałego będzie możliwy dla osób, które uzyskały 

prawo do dodatku węglowego; 
4. Zgodnie z założeniami ustawy i rozporządzeń, będzie można zakupić łącznie do 1,5t ton do 

31.12.2022r. i 1,5t od 01.01.2023r.; 

 
ORGAN, DO KTÓREGO SKŁADANE JEST ZAPOTRZEBOWANIE: 
Wójt Gminy Lubsza ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza 
 
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ ZAPOTRZEBOWANIE ZAKUPU PALIWA STAŁEGO  
1. Imię (imiona)........................................................................................................................ 

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

 
ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 
1. Gmina .................................................................................................................................  

2. Miejscowość ........................................................................................................................ 

3. Ulica ....................................................................................................................................  

4. Nr domu .............................................................................................................................. 

5. Nr mieszkania ..................................................................................................................... 

6. Kod pocztowy ..................................................................................................................... 

7. Nr telefonu .........................................................................................................................  

8. Adres poczty elektronicznej................................................................................................. 

 

SKŁADAM WSTĘPNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAKUP PALIWA STAŁEGO: 
 
do 31.12.2022r.  

□ orzech (frakcja 25-85 mm) ilość ........... (max. 1,5 tony) 

□ groszek (ekogroszek frakcja 8-30 mm) ilość ........... (max. 1,5 tony) 

□ miał węglowy (frakcja 0-10 mm) ilość ........... (max. 1,5 tony) 

 
od 01.01.2023r.  

□ orzech (frakcja 25-85 mm) ilość ........... (max. 1,5 tony) 

□ groszek (ekogroszek frakcja 8-30 mm) ilość ........... (max. 1,5 tony) 

□ miał węglowy (frakcja 0-10 mm) ilość ........... (max. 1,5 tony) 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu 
e-mail w celu przekazywania informacji, wiadomości od pracowników Gminy Lubsza dot. zgłoszenia 
zapotrzebowania na zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe. 
 
 

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

  



WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zgłoszenie nie jest wnioskiem o zakup, a jedynie wstępnym rozeznaniem potrzeb w zakresie 
zapotrzebowania na węgiel kamienny w Gminie Lubsza 

2. Przyjmowanie przez gminę wstępnego zapotrzebowania na zakup paliwa stałego po cenie 

preferencyjnej wynika z przyjętego przez rząd i procedowanego projektu ustawy o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe i ma na celu określenie łącznego 

zapotrzebowania na poszczególne frakcje paliwa stałego w Gminie Lubsza 

3. Zgodnie z założeniami ustawy, po wejściu w życie ww. ustawy, trzeba będzie złożyć wniosek o 

zakup paliwa stałego w cenie preferencyjnej, o czym będziemy informować. 

4. Zgodnie z założeniami ustawy do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba 

fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 

1692 i 1967). 

5. Zgodnie z założeniami ustawy i rozporządzeń, będzie można zakupić łącznie do 1,5t ton do 

31.12.2022r. i 1,5t od 01.01.2023r. 

6. Druki wstępnego zgłoszenia zapotrzebowania na zakup paliwa po cenie preferencyjnej należy 

zgłosić na druku w Urzędzie Gminy w Lubszy ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza (sekretariat).  
Wypełnione, podpisane i zeskanowane druki można również przesyłać za pośrednictwem poczty 

e-mail na adres: lubsza@lubsza.ug.gov.pls bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

W przypadku złożenia druku zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek 

ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym. 

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Lubszy jest Gmina 

Lubsza, ul. Brzeska 16; 49-313 Lubsza, tel. 77 411 86 15 (29, 30-32) e-mail: lubsza@lubsza.ug.gov.pl  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - na adres Administratora lub e-mail: czyli iod@lubsza.ug.gov.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków ustawowych Gminy w 

interesie publicznym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz w 

celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zakres 

przetwarzanych danych: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania/zameldowania, PESEL. W zależności 

od celu możemy przetwarzać także inne dane, w szczególności: datę urodzenia, dane kontaktowe, nr 

rachunku bankowego. W sytuacjach, kiedy posiadacie Państwo zawartą umowę z Gminą Lubsza lub 

podejmujecie działania zmierzające do jej zawarcia, dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO. 

3. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej(w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa) oraz podmioty, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z Gminą Lubsza przetwarzają dane osobowe posiadane przez 

Administratora. 

4. Pani/Pana dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa.  

6. Katalog praw przysługujących Pani/Panu: 

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

- prawo do sprostowania (poprawienia danych); 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na okres, w którym sprawdzimy prawidłowość 

przetwarzanych danych); 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na ochronę danych 

osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie w wypadku stwierdzenia naruszenia 

przetwarzania danych osobowych, bądź niezgodności z celem ich zebrania. 

7. Podanie przez Państwo danych jest wymogiem ustawowym – wynikającym z podanych wyżej aktów 

prawnych. 

8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.  
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