
                       WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
                                         

Wójt Gminy Udanin
ul. Kościelna 10
55-340 Udanin

1. DANE WNIOSKODAWCY (wypełnić wielkimi literami)

01. Imię (imiona) …………………………………………………………………………………
02. Nazwisko …………………………………………………………………………………

2.  ADRES  POD  KTÓRYM  JEST  PROWADZONE  GOSPODARSTWO  DOMOWE,  NA
RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY

01. Gmina 
…………………………………………………………………………………………………………
02. Kod pocztowy                   03. Miejscowość 
…………………………………………………………………………………………………………
04. Ulica 
…………………………………………………………………………………………………………
05. Nr domu        06. Nr. Mieszkania         07. Nr. Telefonu*            08. Adres poczty elektronicznej*
………………………………………………………………………………………………………..
* Należy podać adres poczty elektronicznej lub telefonu wnioskodawcy

3.  OKREŚLENIE  ILOŚCI  PALIWA  STAŁEGO,  O  ZAKUP  KTÓREGO  WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA:

Wnioskuję o zakup paliwa stałego - węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego:
 □ do dnia 31 grudnia 2022 r. o ………………..ton, nie więcej 1,5 ton.*
 □ od dnia 1 stycznia 2023 r. o ………………...ton, nie więcej 1,5 ton.*
*  Na podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Aktywów Państwowych  z  dnia  2  listopada  2022  r.  w  sprawie  ilości  paliwa  stałego
dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi: 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.,
1500 kg – od dnia 1 stycznia  2023 r.

4. ASORTYMENT:

 □ orzech ......................... ton
 □ groszek ....................... ton 
 □ ekogroszek ................. ton
*Należy wybrać właściwe

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

□  TAK  –  ja  lub  inny  członek  mojego  gospodarstwa  domowego  dokonałem/am  zakupu
preferencyjnego po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości ……….. ton na sezon grzewczy
przypadający na lata 2022–2023.
□ NIE – ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie dokonałem/am zakupu
preferencyjnego.
*Należy wybrać właściwe



Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października  2022 r. o  zakupie  preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r.  poz. 2236) 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.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………….                            ……………………………………..                                              ……………………………….
(miejscowość)                                                    (data: dd/ mm/ rrr/ )                                                             ( podpis wnioskodawcy)      

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych dla wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego

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,
informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninie z siedzibą w Udaninie ul. Główna 68,
55-340 Udanin, reprezentowany przez Kierownika ośrodka, adres strony internetowej: http://gopsudanin.pl/ e-mail: gops@udanin.pl  

2. W GOPS został powołany inspektor danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-
mail iod2@synergiaconsulting.pl za pomocą numeru telefonu (+48) 693-337-954 lub pisemnie na adres siedziby Administratora

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust.1 lit. c
RODO),  wynikającego  z  ustawowych  zadań  gminy tj.  w  celu  przyjęcia  i  rozpatrywania  wniosku  o  preferencyjny  zakup  paliwa  stałego
wynikającego z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

4. Pani/Pana  dane  osobowe będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu  dla  jakiego  zostały  zebrane  zgodnie  z
rozporządzeniem 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.

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

 podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora  na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych w szczególności np. podmioty zajmujące się obsługa informatyczną Administratora,

 podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo:

a) dostępu do treści swoich danych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

d) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r.


