
 

        

          
         

                       

  

                

          
 

          
        

          
     

   

          
 

  
     

 
 

 
        

       

 

  

 
  

   
  

 
  

 
  

 
 

 
   

 

 
      

    
       

     
    

 
Nr wniosku: MZUK.………….……..2023 

Prezydent Miasta Gliwice A 
Przyjmujący wnioski:

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
Punkt obsługi nr 1 • ul. Błonie 12 • 44-100 Gliwice 

Punkt obsługi nr 2 • ul. Strzelców Bytomskich 25 • 44-109 Gliwice 

WNIOSEK WYPEŁNIĆ LITERAMI DRUKOWANYMI

Wnioskodawca ……………..……………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

Adres, pod którym
prowadzone jest
gospodarstwo ……..…………………………..…………………………… domowe, na rzecz (ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 
którego
dokonywany jest
zakup
preferencyjny

PESEL

Dane kontaktowe

 Adres e-mail lub numer telefonu wnioskodawcy ………………………………………………

WNIOSEK O ZAKUP PALIWA STAŁEGO
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 15 KWIETNIA 2023r. 

podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego 
dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) 

1. Występuję o zakup następującej ilości węgla kamiennego w cenie 1950 zł brutto / tonę
wykorzystywanego do ogrzewania nieruchomości (proszę zaznaczyć znakiem X po jednej właściwej
odpowiedzi):

 0,5 tony lub  1 tona lub  1,5 tony lub  2 tony lub  2,5 tony lub  3 tony

następującego rodzaju:

 Kostka lub  Orzech lub  Groszek lub  Groszek II 

2. Informuję, że (proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź i uzupełnić dane w przypadku
zaznaczenia drugiej odpowiedzi):

 otrzymałam/em dodatek węglowy lub mój wniosek o dodatek węglowy został rozpatrzony pozytywnie
 dodatek węglowy został wypłacony lub przyznany na rzecz mojego gospodarstwa domowego na wniosek

innej osoby – należy podać imię i nazwisko: ……………………………………oraz PESEL:………………….. 
 ani ja, ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego nie składał wniosku o wypłatę dodatku

węglowego, ale spełniam warunki uprawniające do dodatku węglowego

3. Informuję, że (proszę zaznaczyć znakiem X właściwą odpowiedź i uzupełnić dane w przypadku
zaznaczenia drugiej odpowiedzi):

 nie dokonałam/em dotychczas zakupu preferencyjnego paliwa stałego
 dokonałam/em już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości …………… ton 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych tel. 32 231 00 31 e – mail mzuk@mzuk.gliwice.eu 1 
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Nr wniosku: MZUK.………….……..2023 
OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że ani ja, ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany A 
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 3 ton. 

Przyjmuję do wiadomości, że dystrybucją węgla oraz obsługą roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi w imieniu
i na rzecz miasta Gliwice zajmuje się Kwalifikowany Dostawca Węgla - „ROMAX” S.C. Sylwia i Andrzej 
Rogon, ul. Kozielska 22, 44-153 Sośnicowice, która poinformuje mnie telefonicznie o przygotowaniu węgla
do odbioru/dostawy po uprzedniej zapłacie całości ceny na rzecz miasta Gliwice.
Oświadczam, że sposób dostawy zakupionego węgla ustalę z Kwalifikowanym Dostawcą Węgla w terminie
3 dni roboczych od dnia poinformowania mnie telefonicznie o przygotowaniu węgla do odbioru/dostawy. 
W przypadku wybrania przeze mnie sposobu odbioru węgla osobiście lub przez wynajętą przeze mnie firmę
transportową zobowiązuję się do jego odbioru najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od poinformowania
mnie telefonicznie o przygotowaniu węgla do odbioru/dostawy. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku
niedotrzymania powyższego zobowiązania w następnym dniu po upływie tego terminu umowa sprzedaży
węgla zawarta w wyniku niniejszego wniosku ulega rozwiązaniu. W konsekwencji nie będę miał prawa do
odbioru węgla a uiszczona przeze mnie zapłata zostanie mi zwrócona. 
Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 
Pouczenie o treści art. 233 Kodeksu karnego: 
Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed
odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy
zeznania lub odpowiedzi na pytania.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające
służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na
rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby
nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis
ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Gliwice, dnia ……………………….… ……………………….………………. 
podpis Wnioskodawcy
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Nr wniosku: MZUK.………….……..2023 

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ODBIORU WĘGLA – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA
Poniższe dane zostaną przekazane do Kwalifikowanego Dostawcy Węgla, który skontaktuje się z Panią/em B
telefonicznie celem ustalenia terminu odbioru/dostawy węgla.

Wnioskodawca ……………..……………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

Adres 
gospodarstwa
domowego dla

……..…………………………..…………………………… 
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

dostawy węgla

Numer telefonu ……..…………………………..…………………………… 
wnioskodawcy

Wstępna deklaracja dotycząca sposobu odbioru węgla (proszę zaznaczyć znakiem X jedną właściwą odpowiedź): 

 węgiel odbiorę osobiście lub przez wynajętą przeze mnie firmę transportową,
 skorzystam z dostawy Kwalifikowanego Dostawcy Węgla (płatnej 6,15 zł brutto / 1 km).

Gliwice, dnia ……………………….… ……………………….……………….  
podpis Wnioskodawcy

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA WERYFIKACJI WNIOSKU
WYPEŁNIA MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH LUB OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
Potwierdzam pozytywną weryfikację wniosku – 
przyznano następujące rodzaj i ilość węgla:

ilość ……………… kwota …….. zł

sortyment:  Kostka  / Orzech  / Groszek  /  Groszek II 
.…………………………..…………………………… 

(data, pieczątka i podpis pracownika MZUK lub OPS) 

WYPEŁNIA MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH
Potwierdzam wpłatę za zakup paliwa stałego

nr paragonu lub identyfikator przelewu:   …………...

data: …………...

kwota: ……………. zł
..…………………………..…………………………… 
(data, pieczątka i podpis pracownika MZUK potwierdzającego wpłatę) 

WYPEŁNIA KWALIFIKOWANY DOSTAWCA WĘGLA

Data poinformowania klienta o przygotowaniu węgla
do odbioru/dostawy: …………….. 

.…………………………..…………………………… 
(data, pieczątka i podpis pracownika KDW potwierdzającego przekazanie 

informacji) 

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA PRZY ODBIORZE WĘGLA

Potwierdzam odbiór/dostawę węgla
data: ………….. .…………………………..…………………………… 

(data i podpis odbierającego) 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych tel. 32 231 00 31 e – mail mzuk@mzuk.gliwice.eu 3 
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1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 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).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1 

Dane Administratora Danych 
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować: 
1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,

44-100 Gliwice
3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP

Cele i podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 
1. w celu umożliwienia zakupu paliwa stałego po preferencyjnej cenie, w ramach  zadania gminy

wynikającego z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla
gospodarstw domowych;

2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

3. numer telefonu wnioskodawcy będzie przetwarzany w celu ustalenia dogodnego terminu
odbioru/dostawy węgla, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a)  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO), tj. zgoda osoby, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym podmiotom: 
1. Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach - podmiot upoważniony przez Prezydenta Miasta do

zbierania, weryfikacji i obsługi wniosków o zakup paliwa stałego;
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach -  podmiot upoważniony przez Prezydenta Miasta do

weryfikacji wniosków o zakup paliwa stałego;
3. Kwalifikowany Dostawca Węgla, zgodnie z zawartą umową dystrybucji paliwa stałego;
4. podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w

których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Okres przechowywania danych 
osobowych 

1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie
w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane 
dotyczą, w tym dostępu do 

danych osobowych 

Każda osoba, której dane dotyczą może wystąpić z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami ma prawo do usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. 

Sposoby realizacji 
przysługujących praw 

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować: 
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem

Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego 

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

Informacja 
o wymogu/dobrowolności

podania danych oraz
konsekwencjach niepodania 

danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych 
może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 
Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi. 

Zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, profilowanie W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie. 

Informacje dodatkowe 

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są 
współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym 
nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019 r . 

B

mailto:iod@um.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo-danych-osobowych
https://bip.gliwice.eu/bezpieczenstwo-danych-osobowych
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