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Obywatelstwo

    DANE WNIOSKODAWCY

Imię (imiona)

 Adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny.

1)

Gmina Miejscowość

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK:

2.  Rodzaj zamawianego materiału opałowego:

groszek orzech

3.  Okres, którego dotyczy wniosek o zakup:

od 01 stycznia 2023 r. w ilości  _________  t. (maksymalnie 1,5 tony)

do 31 grudnia 2022 r. w ilości  _________  t. (maksymalnie 1,5 tony)

4.  Czy wnioskodawca dokonywał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego?

(w przypadku zaznaczenia „TAK” należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o ilości paliwa stałego 
nabytego w ramach poprzednich zakupów, zawarte punkcie 5 wniosku)

TAK NIE

1)

5.  Ilość paliwa stałego nabytego w ramach poprzednich zakupów preferencyjnych:  _________ t. w 2022 r.

  _________ t. w 2023 r.



Wnioskodawca oświadcza, że: 
◦ spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa

w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
◦ ani wnioskodawca, ani żaden członek 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 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w pkt 3 wniosku (ilości określonej 
w przepisach wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ilości 
paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego),

◦ wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………
  (podpis wnioskodawcy)

WYPEŁNIA PRACOWNIK KWALIFIKUJĄCY

Poświadczam, że ww. wnioskodawca kwalifikuje się
do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

………………………………………………
  (data i podpis pracownika)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o zakup 
preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zduny reprezentowana przez Burmistrza Zdun,
adres: Urząd Miejski w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny, e-mail: zduny@zduny.pl tel. 062 721 50 01.

 2. Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych
z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@comp-net.pl

 3. Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu przyjęcia wniosku 
o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

 4. Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 Państwa
dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom tych postępowań i procedur oraz podmiotom i organom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także inne podmiotom z którymi administrator posiada umowy
o powierzeniu danych. 

 5. Okres przechowywania danych. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.

 6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu: 
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu                                              
            wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy  
            publicznej;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

      ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 7. Informacja o wymogu zbierania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem

wynikającym z przepisów prawa.
 8. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora

w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również dostępny w Biuletynie Informacji 
Publicznej

mailto:iod@comp-net.pl

