GMINA SUCHY DĄB

….……………………
(miejscowość i data)

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

DANE WNIOSKODAWCY
01. IMIĘ I NAZWISKO
…………………………………………………………………………………………...
02. PESEL
…………………………………………………………………………………………...
03. TELEFON
…………………………………………………………………………………………...
04. EMAIL
…………………………………………………………………………………………...
ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY
ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
01. GMINA
…………………………………………………………………………………………...
02. MIEJSCOWOŚĆ ORAZ KOD POCZTOWY
…………………………………………………………………………………………...
03. ULICA (nr domu/nr mieszkania)
…………………………………………………………………………………………...
WNIOSKOWANE ZAPOTRZEBOWANIE I RODZAJ PALIWA W RAMACH ZAKUPY
PREFERENCYJNEGO
Ilość kg do dnia 31.12.2022 r.*
ORZECH w ilości………………………………………………………………….........
EKOGROSZEK w ilości………………………………………………………………...
Ilość kg od dnia 01.01.2023 r.*
ORZECH w ilości………………………………………………………………….........
EKOGROSZEK w ilości………………………………………………………………...
(*Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to:
1) 1500 kg - do dnia 31 grudnia 2022 r.; 2) 1500 kg - od dnia 1 stycznia 2023 r)

Urząd Gminy w Suchym Dębie
ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, tel./fax 58 355-68-00, 355-68-01
NIP 593 10 90 485 REGON 191675043; REGON UG 190527872
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GMINA SUCHY DĄB
CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO
TAK w ilości……………………………………………………………………………
NIE
OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przydający na rok
2022/2023 r., po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określana w
przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2236).
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za założenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.
233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodek karny.

………………………………
(miejscowość i data)

…………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

UWAGI:
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się:
1. Pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Suchym Dębie przy ulicy Gdańskiej 17, 83-022
Suchy Dąb.
2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP.

ADNOTACJA URZĘDOWA:

Wniosek został rozpatrzony:
Pozytywnie

Negatywnie

……………………………..........
(podpis osoby sprawdzającej)

…………………………….
(podpis wójt)
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GMINA SUCHY DĄB
KLAUZULA INFORMACYJNA
zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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), zwane dalej RODO, Administrator
informuje, że:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suchy Dąb, z siedzibą przy ul. Gdańskiej
17, 83-022 Suchy Dąb.
2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w
zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan
skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu
e – mail: inspektor@suchy-dab.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.
3. Podstawa prawna i cel przetwarzania
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Ustawy z dnia 27
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz.
2236) celem złożenia, rozpatrzenia oraz realizacji wniosku o zakup preferencyjny, zgodnie z Art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
4. Odbiorcy danych
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono
przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Gminy oraz podmioty i organy
uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny w rozumieniu obowiązujących
przepisów prawa.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych
3) na podstawie art. 18 prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00193 Warszawa) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
danych osobowych.
7. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych w przypadku realizacji Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) jest dobrowolne, jednak
niezbędne celem realizacji wniosku o zakup preferencyjny.
8. Profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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