WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
UWAGA
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego 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 dla gospodarstw domowych
Instrukcja wypełniania wniosku:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
WÓJT GMINY DOBRE
DANE WNIOSKODAWCY
1.

Imię
………………………………………………………………………………………………………………………..

2.

Nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………….

ADRES POD, KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO
DOKONYWANY JEST ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
1.

Gmina

DOBRE
Kod pocztowy

8 8
2.

- 2 1 0

Miejscowość

………………………………………………………………………………………………………………................
3.

Ulica

………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Nr domu

5. Nr mieszkania

6. Nr telefonu

7. Adres poczty elektronicznej

………………………………………………………………………………………………………………………….
OKREŚLENIE ILOŚCI I RODZAJU PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA W DANYM OKRESIE W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO –
MAKSYMALNIE 1,5 TONY NA KAŻDY OKRES
ilość ton do dnia 31 grudnia 2022 r.
RODZAJ WĘGLA:
GROSZEK

ORZECH

ilość ton od dnia 1 stycznia 2023 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONANIA ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO
Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli tak to w jakiej ilości) *
Tak ………………………………..
ilość w tonach

Nie
*zaznaczyć właściwe

OŚWIADCZENIE
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
2 000 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 dla gospodarstw domowych.
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art.
233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

……………...............
Miejscowość

….….…………………
(Data: dd/mm/rrrr)

.…….….……………………
Podpis wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.Administratorem danych jest: Wójt Gminy Dobre ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre.
2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@ugdobre.pl, tel. 54 285 01 57.
3.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania i rozpatrywania wniosku o preferencyjny zakup
paliwa stałego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla
gospodarstw domowych.
5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
6.Decyzje dotyczące Państwa danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO (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 2016 r .
9.W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta
jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do
realizacji celów, o których mowa pkt 4. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym
fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem
wniosku bez rozpatrzenia.
……………………….……………….……
Data i czytelny podpis wnioskodawcy

