WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI
Pola wyboru należy zaznaczyć: X
1. Organ, do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla
gospodarstwa domowego.

WÓJT GMINY IZBICKO
2. Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego:
1) Imię (imiona)…………………………………………………………………………….
2) Nazwisko ………………………………………………………………………………..
3. Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny:
1) Gmina/dzielnica …………………………………………………………………………..
2) Miejscowość i kod pocztowy …………………………………………………………….
3) Ulica ………………………………………………………………………………………
4) Nr domu …………………………………………………………………………………..
5) Nr mieszkania …………………………………………………………………………….
6) Nr telefonu ………………………………………………………………………………..
7) Adres email ……………………………………………………………………………….
4. Wskazanie preferowanego sposobu przekazania odpowiedzi na wniosek:
korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku
na wskazany adres email
5. Wnioskowane zapotrzebowanie i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w
okresie do 31 grudnia 2022 r. – maksymalnie 1,5 tony:
asortyment

Ilość (w tonach)
do 31 grudnia 2022

Groszek
Orzech
Miał
6. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego węgla w cenie niższej niż 2000 zł.
(brutto) na sezon grzewczy 2022-2023 (jeśli tak to w jakiej ilości).

TAK

………….. ton1

NIE

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata
2022-2023, po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości nie większej niż 1,5 tony (takiej jak
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o
zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe).
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z
art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
…………………………………. …………………………………..
(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)
UWAGA:
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy w
dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

1.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Izbicko z siedzibą w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich
12, 47-180 Izbicko

2.

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: ug@izbicko.pl, telefonicznie pod numerem 774617221, lub
pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668 620 696.

4.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji zakup paliwa stałego przez osoby fizyczne na zasadach określonych w ustawie,
o której mowa w punkcie 11.

5.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Artykuł 6 ust. 1 lit. c, 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).

6.

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Odbiorcami mogą być także
podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom
Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.

7.
8.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt prowadzonym przez
Administratora Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki
sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. Podanie danych osobowych wynika z ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez
gospodarstwa domowe. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości skorzystania z zakupu paliwa stałego. Dane nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Jeżeli ilość zakupionego preferencyjnego węgla w cenie niższej niż 2 000 zł brutto na sezon grzewczy
2022 – 2023 jest wyższa lub równa 1,5 tony wnioskodawcy nie przysługuje możliwość zakupu w terminie do 31
grudnia 2022 r.
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