
WNIOSEK 

o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla kamiennego) przez gospodarstwo domowe na
terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie

UWAGA!

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem  odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń –  zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. poz. 2236).

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK

WÓJT  GMINY  WIELOPOLE  SKRZYŃSKIE

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

DANE WNIOSKODAWCY

Imię i Nazwisko…………………………………………………………….…………………………………….

Miejscowość i nr domu …………………………………………. Kod pocztowy ………………………………

Nr telefonu  i /lub adres poczty elektronicznej…………………………………………………………………...

2. Określenie  ilości  paliwa  stałego,  o  zakup  której  występuje  wnioskodawca  w  ramach  zakupu
preferencyjnego:

-  do 31.12.2022 r.  (max 1,5 tony)

ekogroszek/groszek w ilości …………….. t         gruby w ilości ……….… t    miał w ilości…….……. t 

3. Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa
stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego

      Tak, dokonałem zakupu preferencyjnego w ilości ……………. paliwa stałego,

     Nie dokonałem

4.  Oświadczam,  że  ja  jako  wnioskodawca  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:
a) pkt 1 – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,
b) pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

………………………… ………………………… …………………………
          (miejscowość)                     (data: dd / mm / rrrr)                  (podpis wnioskodawcy)
Wszystkie  informacje  w  niniejszym  wniosku  składam  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 / rrrr)                  (podpis wnioskodawcy)

Postępowanie weryfikacyjne wniosku: Pozytywna weryfikacja / Negatywna weryfikacja

……………………………………
             Data i podpis osoby upoważnionej
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KLAUZULA INFORMACYJNA
(Wniosek o zakup węgla )

Zgodnie z art. 13. ust.1 i ust. 2 RODO1, informuję się, że: 

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Urząd  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim,  39-110  Wielopole
Skrzyńskie 200 zwany dalej UG, w imieniu którego  działa Wójt Wielopola Skrzyńskiego.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Teresę Curzytek, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod
adresem e-mail iod@post.pl, nr tel. 600808605;

3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu złożonego przez Panią/Pana Wniosku o zakup węgla.  Podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i c  RODO oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 października
2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236).
 
4.  Administrator  może  udostępniać  Pani/Pana  dane  osobowe  osobom  trzecim  (odbiorcom),  które  świadczą  na  rzecz
Administratora  usługi  informatyczne,  marketingowe,  związane  z  obsługą  postępowań  handlowych  oaz  prawnych.
Administrator  zobowiązuje  każdy podmiot,  z  którym współpracuje,  do  utrzymywania odpowiedniego poziomu ochrony
Pni/Pana  danych,  uwzględniającego  stan  wiedzy  technicznej,  koszt  wdrażania  oraz  charakter,  zakres,  kontekst  i  cele
przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Pani/Pana praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  przewidziany w przepisach kancelaryjno – archiwalnych
obowiązujących w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim.

7. Ma Pani/Pana prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania  oraz prawo do przenoszenia danych,  prawo do usunięcia danych,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania  danych,   prawo do  cofnięcia  zgody w dowolnym momencie,  cofnięcie  to  nie  ma  wpływu na  zgodność
przetwarzania,  którego  dokonano na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem,  z  obowiązującym prawem oraz  prawo  do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
8.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne  natomiast  nie  podanie  będzie  skutkowało  brakiem
możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. 

9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO ani nie profilowane.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zostałam/em* zapoznana/y* z Klauzulą informacją dotycząca przetwarzania moich danych przez Urząd
Gminy  w Wielopolu Skrzyńskim w związku ze złożonym przez moją osobę Wniosku o zakup węgla.

…………….……………………….
             podpis osoby fizycznej

Wielopole Skrzyńskie, dnia …………….…………. 2022 r.

*niepotrzebne skreślić

1Rozporządzenie 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.

mailto:iod@post.pl

