
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO w 2023 roku 

 

Ważne informacje – prosimy zapoznać się przed dokonaniem zakupu węgla 

• Wniosek o zakup węgla w 2023 roku należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 
23b w terminie od 2 stycznia do 31 marca 2023 roku. MOPS dokona weryfikacji wniosku i o jej wyniku powiadomi 
wnioskodawcę telefonicznie, sms-em lub na wskazany adres e-mail. 

• W przypadku informacji o pozytywnej weryfikacji wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty za węgiel na numer 
konta bankowego Miasta Łomża: VeloBank S.A. nr r-ku: 59 1560 0013 2003 9446 5000 0017 w tytule przelewu 
podając: imię i nazwisko, adres gospodarstwa domowego, ilość i sortyment węgla. 
Płatności można dokonać również w kasie urzędu. Cena węgla (bez względu na frakcję) wynosi 1970,00 zł. za tonę. 

• Z potwierdzeniem dokonania wpłaty – wydruk przelewu, potwierdzenie kasowe – należy zgłosić się do Urzędu 
Miejskiego, Stary Rynek 14, I piętro, pokój nr 113 celem odbioru faktury. 

• Węgiel jest składowany na terenie miejskiej spółki MPEC sp. z o.o., ul. Ciepła 16 i stąd należy go odebrać. 
Po odbiór węgla należy zgłosić się do MPEC z fakturą. 

• Węgiel nie jest workowany. MPEC nie zapewnia transportu węgla do gospodarstwa domowego. Należy zgłosić się z 
własnym transportem zapewniającym jednorazowy odbiór całości zakupionego węgla. 

• Ilość zamawianego węgla musi stanowić wielokrotność 0,5 tony – czyli wnioskować można o zakup: 0,5 tony,  
1 tony, 1,5 tony lub w przypadku niezakupienia limitu węgla w 2022 roku np. 2 tony, 2,5 tony, 3 tony. 

• Przed dokonaniem zakupu zalecamy: 
-  sprawdzić jakość węgla w MPEC (próbkę można też obejrzeć w Urzędzie Miejskim)– węgiel dostarcza Spółka PGE 
Paliwa. Miasto nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla i nie przyjmuje jego zwrotu; 
- biorąc pod uwagę jakość (wielkość) węgla prosimy przemyśleć ilość, którą chcecie Państwo zakupić, ponieważ 
można złożyć tylko jeden wniosek w 2023 roku. 

• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Infolinii Urzędu 86 215 67 47 

Prezydent Miasta Łomża 

1. DANE WNIOSKODAWCY:  
 
Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest zakup: 
 
18-400 Łomża, ul. ………………………………………………………………………… Nr domu …………… Nr mieszkania ………… 
 
Nr telefonu: ………………………………………… albo e-mail  ………………………………………..………………………………………… 
 
 

2. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA:  
(maksymalna ilość paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 – 3 tony z uwzględnieniem  pkt 1 i 2)  
1. Do 1,5 tony gdy wnioskodawca dokonał do dnia 31.12.2022 r., zakupu preferencyjnego 1,5 tony;   
2. Powyżej 1,5 tony, gdy wnioskodawca  do dnia 31.12.2022 r., nie dokonał zakupu preferencyjnego albo 
dokonał zakupu preferencyjnego w ilości mniejszej niż 1,5 tony.  
 
Z uwzględnieniem powyższego pkt 1 i 2 wnioskuję o zakup paliwa stałego od dnia 1.01.2023 r. w ilości:  
  
Sortyment należy zaznaczyć właściwe:  
  

-   Groszek – pochodzenie Kolumbia -  (8-25 mm) w ilości ……………. tony                    
  

-   Orzech – pochodzenie Kolumbia -   (25+ mm) w ilości ……………. tony   
 
-   Grubszy – pochodzenie Tanzania -   (50 – 110 mm) w ilości ……………. tony   

 
W przypadku braku węgla typu „grubszy” deklaruję zakup typu ………………………… w ilości …………….. tony 
 



3. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ  
Z PODANIEM ILOŚCI NABYTEGO PALIWA STAŁEGO W RAMACH ZAKUPU PREFRENCYJNEGO  
 

1. Oświadczam, że dokonałem od Miasta Łomża zakupu preferencyjnego w 2022 roku*  
 
                   Nie 
 
                  Tak – w ilości ……………….. tony. 
 

2. Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 
dokonywany niniejszy 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*  

3. Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 
dokonywany niniejszy zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na 
lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości ......................... (ilość podajemy w 
tonach).*  

 
* Należy wybrać właściwe 
 

4. OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z prawdą. Jestem świadoma/y 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia  
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 
 
 
Łomża, dnia ………………………………………                                                  …………………………………………………………….. 

podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 

Wypełnia pracownik MOPS w Łomży 

 
 

Potwierdzam, że Wnioskodawca spełnia warunki 

preferencyjnego zakupu węgla 

  Potwierdzenie wysłano sms/e-mail do klienta 

  Potwierdzenie wysłano pisemnie  

 
 

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

(data, pieczątka i podpis pracownika  merytorycznego) 

Wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego w Łomży 

 
Numer FV  …………………………………………………… 

Data: …………………………………………………………… 

Kwota: ………………..……………………………………… zł. 

 

 
 
 
 
 
………………..…….…….…..…………….……… 
(data, pieczątka i podpis pracownika  merytorycznego) 

 
 

 



 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

(preferencyjny zakup węgla) 
W celu realizacji postanowień art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - 
dalej: „RODO” uprzejmie informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łomża z siedzibą  Pl. Stary Rynek 14, 18-400 
Łomża, email:prezydent@um.lomza.pl 
2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: akondraciuk@um.lomza.pl lub 
pisemnie na adres Administratora.  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku ze złożonym wnioskiem dotyczącym zakupu węgla po 
preferencyjnych cenach w celu prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji złożonego wniosku o jego 
zakup.  
4. Przetwarzanie danych wynika bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa tj. ustawy z dnia 27 października 2022 r. 
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi. 
5. Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym również w formie 
profilowania. 
7. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 
8. W zakresie określonym w art. 15-22 RODO w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,  przysługują 
Państwu  następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO;  
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa), w sytuacji, 
gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO); 
9. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe. Ich niepodanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o 
którym mowa w pkt. 3.  
10. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być osoby działające z upoważnienia Administratora, i przetwarzające je 
wyłącznie na jego polecenie, oraz organy publiczne i inne podmioty  którym Administrator udostępni dane osobowe na 
podstawie przepisów prawa. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

mailto:akondraciuk@um.lomza.pl

