
ZARZĄDZENIE NR 339/SGK/2022 
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

w sprawie instrukcji postępowania przy zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo 
domowe 

Na podstawie  art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2022 r. 
poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) w związku z art. 3 ust. 3 i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 2236) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się instrukcję postępowania przy zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 
gospodarstwo domowe, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 339/SGK/2022 

Burmistrza Międzyzdrojów 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

Instrukcja postępowania przy zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe 

1.  Wnioskodawca, który zamierza kupić paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), składa wniosek o zakup według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej instrukcji na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2.  Burmistrz Międzyzdrojów lub osoba przez niego upoważniona weryfikuje wniosek o zakup zgodnie 
z art. 12 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych. 

3.  Burmistrz Międzyzdrojów lub osoba przez niego upoważniona informuje wnioskodawcę 
o pozytywnym bądź negatywnym wyniku weryfikacji złożonego wniosku o zakup. 

4.  W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty za 
zamówione paliwo stałe na konto Gminy Międzyzdroje wskazane w informacji, o której mowa w punkcie 3. 
niniejszej instrukcji w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji. 

5.  Po otrzymaniu płatności, o której mowa w pkt 4 i wystawieniu faktury z tego tytułu, Burmistrz 
Międzyzdrojów lub osoba przez niego upoważniona telefonicznie informuje wnioskodawcę o możliwości 
odbioru faktury za zakupione paliwo stałe. 

6.  Wnioskodawca przedstawia opłaconą fakturę, o której mowa w pkt 5, w spółce gminnej Zielone 
Międzyzdroje sp. z o. o. z siedzibą w Międzyzdrojach. 

7.  Spółka, o której mowa w pkt 6,  na podstawie przedstawionej przez wnioskodawcę faktury wydaje 
paliwo stałe ze składu przy ul. Nowomyśliwskiej 86; 72-500 Międzyzdroje bądź odpłatnie dowozi do 
wnioskodawcy. 

8.  Wnioskodawca kwituje odbiór zakupionego paliwa stałego na potwierdzeniu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji. 
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Załącznik nr 1 do instrukcji postępowania przy 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwo domowe 

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW 

DOMOWYCH 
 

UWAGA! 

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego przez 

gospodarstwa domowe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń – zgodnie  

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny 

 

 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

2. Pola wyboru należy zaznaczać  V  lub  X  .     

 

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA 

GOSPODARSTW DOMOWYCH 

 

BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW 
  

CZĘŚĆ I  

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO. 

 

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. 

 

DANE WNIOSKODAWCY 
 

1) Imię (imiona) ………………………………………………………………………….………………………………… 

 

2) Nazwisko …………………………………………………………………………………….……………………………. 

 

ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY  

1) Gmina / dzielnica …………………….……………………………………………………………………………….. 

 

2) Kod pocztowy     

3) Miejscowość …………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Ulica ………………………………………………………………………………………………………….………………. 

5) Numer domu ……………………………………………………………………………………………………………… 
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6) Numer mieszkania ……………………………………………………………………………………………………… 

7) Numer telefonu*…………………………………………………………………………………………………….. 

8) Numer PESEL ……………………………………………………………………………………………………………….. 

9) Adres e-mail:* ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY  DOKONUJĄCEJ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO 

 

1) Gmina / dzielnica …………………….……………………………………………………………………………….. 

 

2) Kod Pocztowy  

 

3) Miejscowość …………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Ulica ………………………………………………………………………………………………………….………………. 

5) Numer domu ……………………………………………………………………………………………………………… 

6) Numer mieszkania ……………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Dane dotyczące zakupu preferencyjnego o jakie występuje wnioskodawca. 

 

1) Ilość paliwa stałego, o jakie występuje wnioskodawca (maksymalnie 1,5 tony do dnia  

31 grudnia 2022 r.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Rodzaj paliwa stałego, o jakie występuje wnioskodawca: 

 

Węgiel kamienny: 

 

ORZECH  

 

GROSZEK 

 

 

3. Informacja o dokonanym zakupie w ramach zakupu preferencyjnego. 

 

Informacja o dokonanym zakupie w ramach zakupu preferencyjnego  przez wnioskodawcę 

 

Dokonano zakupu:  

             

ORZECH  …………………….. (ilość) 

 

GROSZEK …………………….. (ilość) 

 

Nie dokonano zakupu 

 

2 

*należy podać preferowaną formę kontaktu-telefoniczną lub mailową, bądź obie jednocześnie. 
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CZĘŚĆ II 

OŚWIADCZENIA 
  

Oświadczam, że:  

1) wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą; 

2) ani 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 

wydawanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie 

preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej  

z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny." 

 

 

………………………….………  …………….………………  ……………….………………….…………… 
          (miejscowość)                  (data)                (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą  

w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

143, z późn. zm.), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby 

własne tych gospodarstw domowych. 
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CZĘŚĆ III 
 
ZŁOŻONY WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY 

 

 
Wypłacono na rzecz w/w gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi w/w osoba fizyczna, dodatek 

węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 

Pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę na rzecz w/w gospodarstwa domowego, w skład którego   

wchodzi w/w osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2022 r. o dodatku węglowym. 

Brak prawa do dodatku węglowego 
 

 
 

NIEZŁOŻONY WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY  

 

Główne źródło ogrzewania domowego, w skład którego wchodzi w/w osoba fizyczna, jest zgodne z art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 

 

TAK  

 

NIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………. 
podpis pracownika Urzędu Miejskiego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

 

Urząd Miejski w Międzyzdrojach  wypełniając obowiązek wynikający z art.13 ust 1 i ust 2  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. informuje, że 

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Gmina Międzyzdroje reprezentowana 

przez Burmistrza Międzyzdrojów, mającego siedzibę w Urzędzie Miejskim przy Placu Ratuszowym 1, 72-

500 Międzyzdroje. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 91 32 75 631, 

meilowo na adres e-mail. um@miedzyzdroje.pl, bądź pocztą tradycyjną na adres siedziby. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora  Ochrony Danych, którym jest Krzysztof Rychel. Z Inspektorem 

Danych Osobowych można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

meilowo na adres e-mail: iod@miedzyzdroje, pocztą tradycyjną na adres siedziby administratora, bądź 

telefonicznie pod nr 601 080 704.  

3. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit b,c, rozporządzenia 

RODO w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych 

paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.). 

4. Dane osobowe zawarte we wniosku będą udostępnione podmiotowi składującemu i transportującemu 

węgiel, którym jest Zielone Międzyzdroje Spółka z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach przy ul. 

Nowomyśliwskiej 86. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców w szczególności sprawującym nadzór i kontrolę nad działalnością administratora 

funkcjonującym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Okres, przez który dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane wynosi 5 lat i wynika z 

jednolitego rzeczowego wykazu akt przyjętego u administratora. Bieg wspomnianego okresu liczony 

będzie od dnia 1 stycznia roku następującego po roku złożenia wniosku. 

6. Osobie składającej wniosek przysługuje prawo żądania dostępu do zawartych w nim danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych. 

7. Wnioskodawcy przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na sposób w jaki administrator przetwarza jego dane. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym dla zakupu i realizacji dostawy 

węgla będącego przedmiotem wniosku. 

9. Zawarte we wniosku dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

przekazywane do państw trzecich 

 

 

                                                                             …………………………………….. 

                podpis 
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Załącznik nr 2 do instrukcji postępowania przy 

zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez 

gospodarstwo domowe 

POTWIERDZENIE ODBIORU PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Skrócona instrukcja wypełniania: 

1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.   

 

CZĘŚĆ I  

DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO. 

1. Dane osoby fizycznej odbierającej paliwo stałe, zwanej dalej „odbiorcą”. 

 

DANE ODBIORCY 

1) Imię (imiona) ………………………………………………………………………….………………………………… 

 

2) Nazwisko …………………………………………………………………………………….……………………………. 

ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO DOKONYWANY JEST ODBIÓR  

1) Gmina / dzielnica …………………….……………………………………………………………………………….. 

 

2) Kod pocztowy     

3) Miejscowość …………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Ulica ………………………………………………………………………………………………………….………………. 

5) Numer domu ……………………………………………………………………………………………………………… 

6) Numer mieszkania ……………………………………………………………………………………………………… 

7) Numer telefonu ………………………………………………………………………………………………………….. 

8) Numer PESEL ……………………………………………………………………………………………………………….. 

9) Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY  DOKONUJĄCEJ ODBIÓR 

1) Gmina / dzielnica …………………….……………………………………………………………………………….. 

 

2) Kod Pocztowy  

 

3) Miejscowość …………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Ulica ………………………………………………………………………………………………………….………………. 

5) Numer domu ……………………………………………………………………………………………………………… 

6) Numer mieszkania ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Dane dotyczące odbieranego paliwa stałego. 

1) Ilość paliwa stałego o jaka została odebrana (maksymalnie 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) Rodzaj paliwa stałego jakie zostało odebrane: 

Węgiel kamienny: 

 

ORZECH  

 

GROSZEK 

 

………………………….………  …………….………………  ……………….………………….…………… 
          (miejscowość)                  (data)                (podpis wnioskodawcy) 

 
…………………………………………………………. 

podpis pracownika Wydającego 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Urząd Miejski w Międzyzdrojach  wypełniając obowiązek wynikający z art.13 ust 1 i ust 2  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. informuje, że 

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Gmina Międzyzdroje reprezentowana przez Burmistrza 

Międzyzdrojów, mającego siedzibę w Urzędzie Miejskim przy Placu Ratuszowym 1, 72-500 Międzyzdroje. Z administratorem 

można skontaktować się telefonicznie pod nr tel. 91 32 75 631, meilowo na adres e-mail. um@miedzyzdroje.pl, bądź pocztą 

tradycyjną na adres siedziby. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora  Ochrony Danych, którym jest Krzysztof Rychel. Z Inspektorem Danych Osobowych 

można kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych meilowo na adres e-mail: 

iod@miedzyzdroje, pocztą tradycyjną na adres siedziby administratora, bądź telefonicznie pod nr 601 080 704.  

3. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit b,c, rozporządzenia RODO w związku z 

realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 

niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.). 

4. Dane osobowe zawarte we wniosku będą udostępnione podmiotowi składującemu i transportującemu węgiel, którym jest 

Zielone Międzyzdroje Spółka z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej 86. Ponadto dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców w szczególności sprawującym nadzór i kontrolę nad 

działalnością administratora funkcjonującym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

5. Okres, przez który dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane wynosi 5 lat i wynika z jednolitego rzeczowego 

wykazu akt przyjętego u administratora. Bieg wspomnianego okresu liczony będzie od dnia 1 stycznia roku następującego po 

roku złożenia wniosku. 

6. Osobie składającej wniosek przysługuje prawo żądania dostępu do zawartych w nim danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do 

przenoszenia danych osobowych. 

7. Wnioskodawcy przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób w 

jaki administrator przetwarza jego dane. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym dla zakupu i realizacji dostawy węgla będącego 

przedmiotem wniosku. 

9. Zawarte we wniosku dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą przekazywane do państw 

trzecich 

 

                                                                             …………………………………….. 

                podpis 
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