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Burmistrz Gminy Mosina 
ul. Plac 20 Października 1 
62-050 Mosina

Niniejszym wnioskuję o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) w ilości: 

500 kg 500 kg 500 kg za 2022 rok 

miał* 

groszek* 

orzech* 

500 kg 500 kg 500 kg za 2023 rok 

miał* 

groszek* 

orzech* 

*Należy wybrać tylko jeden rodzaj w zależności od spalanego w piecu paliwa.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości 
paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego 
(Dz. U. poz. 2238 i 2493), maksymalna ilość paliwa stałego, o którą można wnioskować to 1,5 tony dla 
każdego z wyżej wymienionych okresów. W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zostanie 
dokonany zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo zostanie dokonany taki zakup 
w ilości mniejszej niż 1,5 t, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego dla 
2022 r. powiększa limit określony dla 2023 r.
Informuję, że wcześniej dokonałem już zakupu preferencyjnego w ilości ……………………………………….. ton paliwa 
stałego (węgla).  

Oświadczam, że jako wnioskodawca, ani żaden członek mojego gospodarstwo domowego, na rzecz 
którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyłem paliwa stałego na sezon grzewczy 
przypadający na lata 2022 – 2023, po cenie niższej niż 2.000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 t 
za 2022 r. oraz łącznie za 2022 r. i 2023 r. co najmniej 3 t.

WYDANIE BONU UMOŻLIWIAJĄCEGO ODBIÓR WĘGLA NASTĄPI PO DOKONANIU 
PŁATNOŚCI NA RACHUNEK URZĘDU MIEJSKIEGO W MOSINIE 

(prosimy o zapoznanie się z instrukcją). 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Odpowiedzialność 
karna za składanie fałszywych oświadczeń wynika z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny. 

……………………………………………………………….. 
miejscowość i data 

……………………………………………………………….. 
podpis wnioskodawcy 

……………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 

……………………………………………………………………………………………… 
Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe,  
na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny 

……………………………………………………………………………………………… 
Numer telefonu komórkowego (pole obowiązkowe) 

……………………………………………………………………………………………… 
Adres e-mail (opcjonalne) 

mailto:um@mosina.pl
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA: 

Administrator danych osobowych. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza 
Gminy Mosina. 
Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /km1dkc653m/SkrytkaESP
c) telefonicznie: 61 810 95 00 

Inspektor ochrony danych. 
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
e-mail: iod@mosina.pl

Cele i podstawy przetwarzania. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań zgodnie z ustawą z 20 października 
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz ustawą z 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Następnie Państwa dane będą przetwarzane w celu 
wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach. 

Odbiorcy danych osobowych. 
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 
oraz inne podmioty, z którymi Administrator posiada stosowne zapisy o powierzeniu danych. 

Okres przechowywania danych. 
Państwa dane będą przechowywane przez czas realizacji zadań Administratora wskazanych w ustawie 
z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, a następnie – zgodnie z obowiązującą 
u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych. 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z 20 października 
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz ustawy z 14 czerwca 
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

……………………………………………………………….. 
miejscowość i data 

……………………………………………………………….. 
podpis wnioskodawcy 

mailto:um@mosina.pl
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