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 Nowy Dwór Mazowiecki, dnia ………………………….. 

 

 

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 

 

Wniosek na zakup węgla na preferencyjnych warunkach 

 

Zwracam się z prośbą o umożliwienie zakupu węgla na preferencyjnych warunkach  

w nieruchomości do ul. ………………………… nr ……… w Nowym Dworze Mazowieckim. 

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy 

Imię   

 

Nazwisko  

 

Adres do korespondencji   

 
 

Nr telefonu  
 

Adres e-mail  

 

 

II. Informacje na temat planowanego zakupu 

Deklarowana ilość węgla (maksymalnie do 3 ton) 

I transza (maksymalnie do 1,5 tony) 

Do 30 listopada 2022r.  Do 31 grudnia 2022r.  

II transza (maksymalnie do 1,5 tony) 

Do 28 lutego 2023r.  Do 30 kwietnia 2022r.  

* proszę o podanie wartości w tonach w kolumnach po prawej 

Sortyment (proszę wybrać preferowany rodzaj węgla do zakupu) 

orzech  

groszek  

miał  
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Czy dokonano wcześniej zakupu węgla na preferencyjnych warunkach? 

TAK  NIE  

 

Jeśli wcześniej dokonano zakupu węgla na preferencyjnych warunkach proszę 

wskazać ilość zakupionego wcześniej węgla …………………………………………………………… 

 

Czy otrzymano dodatek węglowy z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowy 

Dworze Mazowieckim (poprawne zaznaczyć „x”)? 

TAK  NIE  

 

Czy złożono deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

dotyczącą źródła ciepła i źródeł spalania paliw? 

TAK  NIE  

 

Deklarowany sposób odbioru (odpowiednie zaznaczyć „x”): 

we własnym zakresie 

aby dostarczono mi zakupiony węgiel (koszt dostawy NIE jest wliczony w cenę 

węgla) 

„Oświadczam, że wnioskodawca ani żaden członek jego 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 zł 

brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w ustawie  

z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  

dla gospodarstw art. 8 ust. 2”. 

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Klauzula zastępuję pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywego oświadczenia”. 

  

 ………………………………………………………… 

 Data i czytelny podpis składającego wniosek 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 

Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór 

Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego, a także przysługujących 

Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych za pomocą adresu iod@nowydwormaz.pl 

3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 

przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: 

a. art. 6 ust. 1 lit e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego  

b. w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi, 

c. art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w związku z: 

d. ustawą  o  samorządzie  gminnym  z  dnia 8 marca 1990 (t.j. Dz. U. z 2021r. 

poz. 1372)  

e. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236), 

f. ustawą z 14 lipca 1987 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.),  

g. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – 

obowiązek zarchiwizowania sprawy (D.U. z 2011 r. nr 14 poz. 67) 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku na zakup węgla 

na preferencyjnych warunkach oraz konieczności: 

a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w 

Nowym Dworze Mazowieckim; 

b. realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; 

c. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są 

wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami 

Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 

Miastem Nowy Dwór Mazowiecki przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 

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

celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
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7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym), w przypadku gdy: 

▪ dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w 

inny sposób przetwarzane, 

▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych osobowych, 

▪ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania danych, 

▪ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

▪ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w 

przypadku, gdy: 

▪ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych, 

▪ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 

ograniczenia, 

▪ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, 

której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń, 

▪ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 

danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po 

stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

▪ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z 

osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez 

tą osobę, 

▪ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 

w  Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 

w sprawach ochrony danych osobowych. 
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10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych 

Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 

 ………………………………………………………… 

 Data i czytelny podpis składającego wniosek 

 


