
X 

……………………………. 

data i godzina wpływu 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI 

Pola wyboru należy zaznaczyć  
 

 

1.  Organ, do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla  

gospodarstwa domowego: 

 

Burmistrz Miasta Rumi  

ul. Sobieskiego 7 

84-230 Rumia 

 

 

2.  Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: 

01. Imię (imiona) 

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

02. Nazwisko 

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

03. Numer PESEL 

           

04. Nr telefonu*       

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

05. Adres poczty elektronicznej* 

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

(* – należy wskazać numer telefonu lub adres poczty elektronicznej) 

 



3. Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 
dokonywany zakup preferencyjny: 
 
01. Gmina  

GMINA MIEJSKA RUMIA 

 

02. Ulica     03. Nr domu    04. Nr mieszkania  

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

 

4. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu 
preferencyjnego w okresie – 1500 kg na jeden lub oba okresy:  
 

1500 kg do 31 grudnia 2022 r.  1500 kg od 1 stycznia 2023 r. 
 

01.  węgiel ** 

lub        

02.  ekogroszek ** 

(** – Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających opał do 
obrotu. W przypadku zaznaczenia zarówno pola „węgiel” jak i pola „ekogroszek”, do gospodarstwa 
domowego zostanie dostarczone to paliwo stałe, które dojedzie do Gminy Miejskiej Rumia). 

 

5. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego? 
 

Tak 

Nie 

 
Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego 
jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył 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 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych (Dz. U. poz. 2236).  
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.  
 
 
 
 
 



Nadto oświadczam, iż jestem świadomy, że Gmina Miejska Rumia nie ma wpływu  
i nie odpowiada za jakość paliwa stałego (węgla/ekogroszku) oraz nie ma wpływu  
na termin dostarczenia paliwa stałego (węgla/ekogroszku) zakupionego od podmiotu 
wprowadzającego surowiec do obrotu w myśl postanowień ustawy z 27 października 2022 
r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 
2236). Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż nie ma możliwości dokonania zwrotu 
zakupionego węgla. 
 
 
 

  
RUMIA, ……………………........                             …………………………………..  

 
  (miejscowość, data i godzina)            (podpis wnioskodawcy) 
 

 
 
 

 
 

 
UWAGA: 

 
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się: 
– pisemnie w Klubie Integracji Społecznej w Rumi (ul. Sabata 3), w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Rumi (ul. Ślusarska 2), w Budynku Poczty Polskiej – Filia Urzędu Miasta Rumi, przy 
ul. Starowiejskiej 17 (wejście od strony punktu „Lotto”), w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Rumi (ul. Mickiewicza 49), 
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rumi. Wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym  
lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego (adres skrytki ePUAP 
/MOPSRUMIA/SkrytkaESP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) – dalej: RODO informuję, iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rumi z siedzibą przy  
ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, (tel. 55-679-65-00, email: urzad@rumia.eu). 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem e-mail iod@um.rumia.pl 
lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu ustalenia prawa  
do dodatku węglowego, ustalania jego wysokości i wypłacania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e 
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze a wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku 
węglowym oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
4. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez 
okres wymagany kategorią archiwalną B10 tj. 10 lat licząc od roku następującego  
po roku zakończenia Państwa sprawy. 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in.: operator pocztowy, bank, podmiot 
świadczący dla Administratora usługi prawne oraz organy publiczne i inni odbiorcy legitymujący się 
podstawą prawną w pozyskaniu danych osobowych. Szczegółowe dane dotyczące odbiorców można 
uzyskać, kontaktując się z Administratorem. 
6. Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany. 
7. Pani/Pana dane nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  
w rozumieniu RODO. 
8. Ma Pani/Pan prawo skorzystania w odpowiednim zakresie z następujących uprawnień: 
a) dostępu do danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz potwierdzenia ich przetwarzania  
(art. 15 RODO), 
b) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych (art. 16 RODO), 
c) żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). 
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o którym mowa w art. 21,  
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa) 
10. Wnioskowanie o dodatek węglowy jest dobrowolne, tym samym podanie danych osobowych  
nie jest obowiązkowe, ale konieczne w przypadku ubiegania się o dodatek. 


