
 
 Informacja o zapotrzebowaniu gospodarstwa domowego na paliwo stałe  

(węgiel kamienny) w ramach zakupu preferencyjnego 

 

 

 
 

Głogów, dnia ......................................................... 
 
 
.................................................................................... 
                            (Imię i nazwisko) 
 
.................................................................................... 
                      (adres) 
 
.................................................................................... 
                               (nr telefonu) 
 
 
.................................................................................... 
                               Email (opcjonalnie) 
 

Wójt Gminy Głogów  
ul. Piaskowa 1 
67-200 Głogów  

 
 

Informacja o zapotrzebowaniu gospodarstwa domowego na paliwo stałe  
(węgiel kamienny) w ramach zakupu preferencyjnego  
(należy złożyć do 3 listopada 2022 r. do godz. 15.30) 

 

Zgłaszam potrzebę zakupu preferencyjnego: 

1) …………………… kg/2022 r. (max. 1,5 t) 

2) …………………… kg/2023 r. (max 1,5 t)  

paliwa stałego tj. węgla kamiennego na potrzeby mojego gospodarstwa domowego.  

 

Deklaruję rodzaj paliwa stałego do zakupu preferencyjnego*: 

□ orzech      □ groszek       □ miał 

*- należy zaznaczyć właściwe 

Oświadczam, że przysługuje mi prawo do przyznania dodatku węglowego na podstawie                
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.   

Oświadczam, że nie nabyłem/am paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 
2022–2023, po cenie niższej niż 2.000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jaka będzie 
określona w rozporządzeniu. 
 

 
………………………………………. 

                                                                                                                    Podpis 

 



 
 Informacja o zapotrzebowaniu gospodarstwa domowego na paliwo stałe  

(węgiel kamienny) w ramach zakupu preferencyjnego 

 

 

 
Informacja: 

1. Złożenie informacji o zapotrzebowanie ma charakter informacyjny i służy do określenia przez 
Gminę Głogów zapotrzebowania na węgiel kamienny w ramach zakupu preferencyjnego. 

2. Złożenie informacji o zapotrzebowanie nie stanowi wniosku o wszczęcie postępowania 
administracyjnego. 

3. Gmina Głogów zastrzega, iż wnioski o zapotrzebowanie przyjmowane są w ramach 
przygotowań do podejmowania działań zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami 
ustawowymi, które mogą ulec zmianie. 

4. W przypadku przyjęcia projektowanych rozwiązań ustawowych celem preferencyjnego 
zakupu paliwa stałego konieczne będzie wniesienie stosownego wniosku. 

5. Składanie informacji o zapotrzebowaniu odbywa się w Urzędzie Gminy Głogów,                            
ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów lub na adres e-mail (skan podpisanego dokumentu): 
wegiel@gminaglogow.pl 

6. Gmina nie gwarantuje, że węgiel typu groszek spełnia warunki ekogroszeku, używanego w 
kotłach/ z podajnikami. 

 
Ja, niżej podpisana/podpisany, …………………………………………………. 

                                                                                    (imię i nazwisko) 
 
ZGODA 

Wyrażam/nie wyrażam* zgody na wykorzystanie przez Urząd Gminy w Głogowie, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów numeru 
telefonu, adresu e-mail * w celach kontaktowych związanych ze złożoną informacją. 
 
 

………………………….…………………… 
                                                                                                                               Data, podpis osoby składającej informację 

* należy zaznaczyć właściwe 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

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 (RODO), informujemy 
że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1,67-200 Głogów tel. 76 836 55 55 adres  

e-mail: gmina@gminaglogow.pl  
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iodo@gminaglogow.pl;  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej informacji oraz w celach kontaktowych związanych z w/w wnioskiem. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu, adresu e-mail. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących 
przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia 
przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu, adresu e-mail w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. 
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
12. Podanie danych jest wymogiem ustawowym w przypadku, jeśli Pan/Pani zdecyduje się na skorzystanie z powyższej pomocy. 
 
 

Zapoznałam/zapoznałem się z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli. 
 

 
Głogów, dnia …………….…………. 2022 r .             ...…………………………………………………       

                                                                                 (podpis) 


