
 
 

BURMISTRZ MIASTA ŁUKÓW 
ul. Piłsudskiego 17 
21-400 Łuków 

Wypełnia osoba przyjmująca wniosek 

Data  i godzina złożenia  

Numer  

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy  

Adres pod którym jest 
prowadzone gospodarstwo 

domowe (na rzecz którego jest 
dokonywany zakup 

preferencyjny) 

 

Numer telefonu  

Adres email  

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że jestem zainteresowany/a zakupem: 
 

Asortyment 
Ilość paliwa stałego w tonach (max ilość: 1,5 tony w każdym terminie) 

do 31.12.2022 r. od 01.01.2023 r. 

Groszek   

Orzech   

 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
 

1. Nie dokonałem/am / dokonałem/am1 już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości ……….…… ton. 
2. Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyliśmy 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 dnia 27 października 2022 r. o zakupie 
preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe: 

a. 1500 kg – do dnia 31.12.2022 r. 
b. 1500 kg – od dnia 01.01.2023 r. 

3. Powyższe informacje są przekazane zgodnie z prawdą oraz stanem rzeczywistym i że jestem 
świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

4. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku do 
podmiotów zajmujących się dystrybucją paliwa stałego w Mieście Łuków w celu sfinalizowania zakupu 
paliwa stałego. 

5. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 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 
(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym 
z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie 
tych danych było dobrowolne. 

  

Łuków, dn. …………………………………… 
 

……………………………………………………………… 
(podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 
1 Niewłaściwe skreślić 



 
 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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) Urząd Miasta Łuków przedstawia następujące informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łuków z siedzibą 

w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17 reprezentowany przez Burmistrza Łukowa p. Piotra Płudowskiego 
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Łukasz Kuśmierczak, adres e-mail: iod@um.lukow.pl, zastępcą 

Inspektora Ochrony Danych jest Alicja Miszta, adres e-mail: iod@um.lukow.pl.  
3) Biorąc pod uwagę wskazaną poniżej postawę prawną dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

- wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. 
c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679, - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Urzędu 
Miasta Łuków polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń  lub obronie przed 
roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: 
operatorom pocztowym i kurierom, firmom dostarczającym oprogramowanie elektroniczne  
do realizacji zadania publicznego, firmy obsługującej pocztę elektroniczną, uprawnionym 
organom państwowym i publicznym, bankom.  

5) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Rozporządzeniu 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. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony  
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne  
do dochodzenia roszczeń.  

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania publicznego  
na rzecz klienta usług. W przypadku niepodania przez klienta danych osobowych Urząd Miasta 
Łuków nie będzie mógł świadczyć usług Klientowi. 

 
 

 

 


