
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA

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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236)

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 BABIAK

DANE WNIOSKODAWCY

1. Imię
………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………….
3. PESEL

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

1. Gmina
GMINA BABIAK

Kod pocztowy

6 2 - 6 2 0

2. Adres - Miejscowość- Ulica - Nr domu

………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr telefonu  /  Adres poczty elektronicznej

………………………………………………………………………………………………………………………….
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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

RODZAJ WĘGLA:
ilość ton do dnia 31 grudnia 2022 r.           ilość ton od dnia 1 stycznia 2023 r.

do 30 kwietnia 2023r.

GROSZEK

ORZECH

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.

.…….….……………………
Podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że spełniam warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967).

.…….….……………………
Podpis wnioskodawcy

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
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 zwane RODO),
informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Babiaku jest Wójt Urzędu
Gminy z siedzibą w Babiaku, Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iodo@babiak.org.pl
lub pisemnie na adres: Plac Wolności 5, 62-620 Babiak.

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

● realizacja zadań w interesie publicznym należących do zadań własnych gminy lub zleconych i powierzonych,

● wykonywanie zadań w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi Gminy.

● prowadzenie postępowań należących do właściwości Wójt Gminy w sprawach indywidualnych,

● wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przewidzianych prawem, a w szczególności
wydawanie decyzji administracyjnych oraz archiwizacja dokumentów – w tym akt postępowań
administracyjnych;

● realizacja działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie prawnie dozwolonym.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zależności od rodzaju Pani/Pana sprawy jest:

● niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

● niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w
przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

● niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Wójtowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

● Pani/Pana zgoda –w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w
przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez
Panią/Pana sprawach w Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy lub podmioty upoważnione do otrzymania Pana/Pani
danych na podstawie przepisów prawa.

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

7. Podane przez Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wynikający z przepisów
ustawowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane te będą
przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora -przysługują Pani/Panu
następujące prawa:

● prawo dostępu do treści swoich danych,

● prawo sprostowania swoich danych osobowych,

● prawo do usunięcia danych,

● prawo do ograniczenia przetwarzania,
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● prawo do przenoszenia danych,

● prawo wniesienia sprzeciwu,

● prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym gdy przesłanką przetwarzania jest
przepis prawa, lub warunkiem koniecznym zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości należytej obsługi ze strony Urzędu w
Babiaku.

11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

……………………….……………….……
Data i czytelny podpis wnioskodawcy
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