
Numer wniosku:……..………… 

……………………………. 
Data i godzina wpływu wniosku 

 
BURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO 

Organ, do którego składany jest wniosek 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA KAMIENNEGO 

na okres od 1 stycznia 2023 roku 

 

 

……………………………………………. 
Imię i nazwisko Wnioskodawcy 

  

           

Numer PESEL Wnioskodawcy (dobrowolnie, dla osób, które wyrażają zgodę) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
Adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny 

 

………………….…………                                   …....…..…………………..……………… 
Numer telefonu Wnioskodawcy                                                                Adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy 

 

Składam wniosek o jednorazowy zakup węgla kamiennego w ilości ……..……..…… ton. 
                                                               (maksymalnie 1,5 tony) 

  

Wnioskowany rodzaj węgla*:       

 gruby     

 ekogroszek 

 

Forma zapłaty*: 
 

 Kasa Urzędu Gminy Aleksandrowa Łódzkiego 

 Przelew na konto Urzędu Gminy Aleksandrowa Łódzkiego 

Cena paliwa stałego zakupionego w ramach zakupu preferencyjnego nie pokrywa kosztów 

transportu. 

Informuję, że nie dokonałem/dokonałem* już w ilości ….. zakupu preferencyjnego paliwa stałego. 

 

OŚWIADCZENIA 
 

➢ Oświadczam, że do dnia 31 grudnia 2022 r., 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 z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych. 

➢ Oświadczam, że na rzecz mojego gospodarstwa domowego: 

 został przyznany dodatek węglowy 

 został złożony wniosek o dodatek węglowy 

 nie składałem wniosku o dodatek węglowy 

➢ Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż parametry jakościowe paliwa stałego potwierdzone są 

przez podmiot wprowadzający do obrotu paliwo stałe aktualnym certyfikatem jakości i Gmina nie 

ponosi odpowiedzialności za jakość paliwa stałego. 

➢ Oświadczam, że jestem świadomy, iż informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 

➢ Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

……………………………… 
                                                                                                                            Podpis wnioskodawcy 



Na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) oraz Upoważnienia Nr AGK.077.293.2022 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 7 listopada 2022. 

Klauzula informacyjna 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  - zakup węgla po cenach preferencyjnych 
I. Administrator Danych Osobowych  
Administratorami są: 

1) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-
070 Aleksandrów Łódzki – w zakresie zakupu preferencyjnego i dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  
Z administratorem – Burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego mogą się Państwo skontaktować się dzwoniąc pod numer telefonu: 42 270 
03 00, poprzez adres e-mail: gmina@aleksandrow-lodzki.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora. 

2) Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 4/6w Aleksandrowie 
Łódzkim, tel. 42 712 16 11 – w zakresie obsługi wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.  

II. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych 
1) Administrator - Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować telefonicznie 42 270 03 14, poprzez 

e-mail: iod@aleksandrow-lodzki.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora. 
2) Administrator - Ośrodek Pomocy Społecznej im Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim wyznaczył inspektora ochrony danych, z 

którym można się skontaktować osobiście pok. nr 2, poprzez e-mail: iod@opsal.pl lub telefonicznie 42 613-13-37. 
Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania. 
III. Cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania 
Na podstawie art. 12 ust. 4 Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego upoważnił Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim do 
prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup paliwa stałego. Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny 
Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim przetwarza dane zamieszczone we wniosku o zakup węgla kamiennego, dane pozyskane z innych instytucji 
oraz centralnych systemów informatycznych, w celu realizacji zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.  
Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa w 
związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych; 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, ich niepodanie uniemożliwi Państwu zakup paliwa stałego po preferencyjnych cenach. 
W zakresie numeru PESEL Państwa dane przetwarzane są za zgodą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, a ich podanie jest dobrowolne. 
Odmowa podania nr PESEL nie będzie miała wpływu na rozpatrzenie wniosku. Zgodę można w każdej chwili wycofać składając oświadczenie do 
Administratora o jej wycofaniu. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie przez okres i na zasadach określonych w przepisach prawa  
IV. Informacja o odbiorcach danych 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach o których mowa w pkt II ich odbiorcami mogą być:  
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i 

celach wynikających wprost z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawa;  
b) inne podmioty, świadczące usługę, które w ramach stosownych umów podpisanych z Gminą Aleksandrów Łódzki przetwarzają dane osobowe, 

dla których Administratorem jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego 
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji 
międzynarodowych. 
V. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
W związku z realizowanym przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:  
a) prawa żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii; 
b) prawa żądania od Administratora sprostowania danych, które są nieprawidłowe, jak również o uzupełnienie danych, które okażą się 

niekompletne; 
c) prawo do cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
d) prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli 

uznają Państwo, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.  
Przysługujące Państwu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń 
do Administratora lub Inspektora ochrony danych, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie I niniejszej informacji. 
VI. Profilowanie 
Państwa dane osobowe nie są i nie będą wykorzystywane przez Administratorów dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie 
są i nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania. 

 

……………………………… 
Podpis wnioskodawcy 

*niepotrzebne skreślić 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Forma weryfikacji: 

 

 Zgoda na zakup preferencyjny węgla kamiennego 
 

 Brak zgody na zakup preferencyjny węgla kamiennego 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

(przyczyna braku zgody) 

 

 

………………………..  …………………………………. 

    (data)         (pieczęć i podpis Pracownika) 

 

mailto:gmina@aleksandrow-lodzki.pl
mailto:iod@aleksandrow-lodzki.pl
mailto:iod@opsal.pl

