Wójt Gminy Osjaków
ul. Targowa 26
98-320 Osjaków

…………………………………………...
organ, do którego składany jest wniosek

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Instrukcja wypełniania: wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI, a pola wyboru zaznaczyć znakiem

X

1. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO1
1.1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „Wnioskodawcą”:
………………………………………………………………………………………………………………………………
imię
………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwisko
………………………………………………………………………………………………………………………………
adres poczty elektronicznej lub numer telefonu

1.2. Adres pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego
jest dokonywany zakup preferencyjny:
.............................................................................................................
miejscowość
...................................…………………………………………....… ..................… ........................................
ulica
nr domu
nr mieszkania

2. Wnioskowane zapotrzebowanie2 i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu
preferencyjnego w n/w okresach (maksymalnie 1,5 tony na każdy okres – minimum 0,5 tony):
rodzaj paliwa

ilość ton do dnia 31 grudnia 2022r.

do 30.11

01-15.12

15-30.12

Ekogroszek/Groszek)*
Gruby (orzech)
Miał

)*Frakcja ekogroszek zalicza się do sortymentu groszek. Szczegółowy zakres parametrów w obrębie

sortymentów będzie zależał od oferty podmiotów wprowadzających do obrotu.
1
2

Gospodarstwo domowe: Zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne
utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe.
Wniosek uprawnia do jednorazowego skorzystania z preferencyjnego zakupu w każdym z ww. okresów. Gmina nie
pokrywa kosztów transportu do gospodarstwa domowego.

3. Czy wnioskodawca lub inny członek gospodarstwa domowego1 dokonał już
zakupu preferencyjnego na wskazany w pkt 1.2. adres zamieszkania?
tak

nie

3.1. Jeśli tak, to jaka ilość i jakiego paliwa stałego została nabyta?
…………………………………………………………………………………………………………
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 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 odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
................................................…
miejscowość

........................……
data

………………………………………….
podpis wnioskodawcy

UWAGA:
Wniosek
o
preferencyjny
zakup
paliwa
stałego
składa
się
na
piśmie
w
dniach
i godzinach pracy urzędu (pokój 13 Urzędu Gminy Osjaków) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 – dalej: ”RODO”
informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Osjaków reprezentowany przez
Wójta Gminy, mający siedzibę w Osjakowie 98-320, przy ul. Targowej 26.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail inspektor.osjakow@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c RODO, w procedurze
przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego wynikający z ustawy z dnia 20
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, celem
określenia zapotrzebowania ilości paliwa stałego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów ich przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu i na rzecz Administratora.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
poprawiania, sprostowania oraz wnioskowania o ograniczenie przetwarzania z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

