
Bochnia dnia, …………………… 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

BURMISTRZ MIASTA BOCHNIA 

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 2 

32-700 BOCHNIA 

 

 

 

1.   Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 

 

……………………………………………          …………………….……………………………  

            Imię (imiona)                                                                       Nazwisko 

                       

Numer PESEL            

  

…………………………………………………        ………………….……………………………  

 Nr telefonu - pozycja obowiązkowa                                           Adres poczty elektronicznej  

  

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

dokonywany zakup preferencyjny: 

 

Miejscowość: ……………….………………. kod pocztowy: ……………………………………. 

 

Ulica: …………………………………………..………. nr domu: ………. nr mieszkania: ……… 

 

3. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego  

w okresie do dnia 31.12.2022 r. – maksymalnie łącznie 1, 5 tony na każdy okres:  

 

rodzaj węgla orzech 

 

groszek 

ilość w tonach  

 

 

 

Uwaga:   

Węgiel może być zakupiony w ilościach: 0,5 tony, 1 tona, 1,5 tony  -  max 1,5 tony na jeden przedział czasowy.  

 

 

 

 



Oświadczam, że wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 

2022–2023, po cenie niższej niż 2000,00 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. 

 

 
……………………………..                             …………………………………..  

(miejscowość i data)                (podpis wnioskodawcy) 

 

 
Ilość zakupionego paliwa stałego po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto na sezon grzewczy 

przypadający na lata 2022–2023 wyrażona w tonach  …………….......… (wypełnić jeśli dotyczy). 

 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny.  

 

 
……………………………..                                 …………………………………..  

(miejscowość i data)                (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 
UWAGA: 

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się: 

• pisemnie w Urzędzie Miasta Bochnia przy ul. Kazimierza Wielkiego 2  

• za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego). 

 
 

 

 

Wypełnia Urząd Miasta Bochnia 

Wniosek  o dodatku węglowym rozpatrzony pozytywnie: 

 

TAK  NIE 

 

 

 

 

 

Uwagi:…………………………………………………… …………………………………….. 

 

Data …………… podpis weryfikującego:…………… 

 

 

Akceptacja wniosku dot. zakupu węgla na preferencyjnych warunkach 

 

TAK  NIE 

 

 

 

 

 

Data …………… podpis weryfikującego:……………… 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

 

Zgodnie z 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 

osobowych) zwane dalej „RODO” informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Bochnia, reprezentowana przez Burmistrza 

Miasta Bochnia z siedzibą w Urzędzie Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@um.bochnia.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w celu 

rozpatrywania i realizacji wniosków o preferencyjny zakup węgla przez gospodarstwa domowe.  

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie 

zebrane. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na 

podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres i na zasadach określonych  

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt przyjętym przez Administratora. 

7. Posiada Pani/Pan prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych; 

b) do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO;  

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane prze Administratora dla podejmowania zautomatyzowanych 

decyzji, jak również nie będą poddawane w przyszłości operacjom profilowania. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

 ……………………………………………. 

           (data i podpis) 

 Uwaga: 

 

Płatności należy dokonać po informacji z Urzędu Miasta Bochnia o pozytywnej weryfikacji 

wniosku przelewem na konto: Gminy Miasta Bochnia; ul. Kazimierza Wielkiego 2, Bochnia  

 

Bank PEKAO Numer rachunku:  82 1240 1431 1111 0010 0293 1790 

 

W tytule należy wpisać:      Węgiel, imię i nazwisko 

                                             adres gospodarstwa domowego  

                                             na rzecz którego jest zakup węgla 

 

lub w kasie Urzędu Miasta Bochnia gotówkowo lub kartą płatniczą 

 
 

Uwaga:  

 

Urząd Miasta Bochnia nie podaje numeru konta do wpłat telefonicznie.  

 

Odbiór faktury i dokumentu uprawniającego do odbioru węgla po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku urzędu. 

 

Odbiór węgla własnym transportem. 

 

 

mailto:iod@um.bochnia.pl

