
WNIOSKODAWCA:

Imię: ………………………………………………………………………..………………………....…

Nazwisko: ………………………………………………………….………….……………………..…...

Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny:

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

Nr tel kontaktowego / Adres poczty elektronicznej: ………………………………………………...………..….

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO

OD DNIA 01.01.2023 r.

Na podstawie art.  9 ust.  1 pkt.  1 ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) składam wniosek o zakup:

□ ORZECH (25+ mm)    □ GROSZEK/ EKOGROSZEK (8-25 mm)         w ilości: ……... ton(y)

                                                                    (max 1,5 tony + ewentualnie niezakupiona ilość z 2022 r.):

Informuję, że nie dokonałem / już dokonałem* zakupu preferencyjnego w ilości ………..... t.

Oświadczam jednocześnie, że ani ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego, na
rzecz  którego  jest  dokonywany  zakup  preferencyjny   nie  nabyliśmy   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 przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (dot.
ilości 3 tony i więcej).

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Zdzieszowice, dnia……………………… r.                                                         ………………..…………
                                                                                                                                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić    
        

WYPEŁNIA URZĄD

WERYFIKACJA WNIOSKU O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO  

Potwierdzam,  że  gospodarstwu  domowemu  w  skład  którego  wchodzi  wnioskodawca
wypłacono dodatek węglowy, o którym mowa w art.  2 ust.  1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.  o  dodatku
węglowym.
Potwierdzam,  że  pozytywnie  rozpatrzono  wniosek  o  wypłatę  dodatku  węglowego  na  rzecz  gospodarstwa
domowego w skład którego wchodzi wnioskodawca.
Potwierdzam, że wnioskodawca nie złożył wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

   ………………..…..………
                                                                                                                                          (podpis osoby upoważnionej)



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

• Administratorem danych osobowych jest: Urząd Miejski w Zdzieszowicach, (adres: ul. Bolesława
Chrobrego  34,  47-330  Zdzieszowice).  Z  administratorem  danych  osobowych  można  się
skontaktować  poprzez  e-mail:  um@zdzieszowice.pl  lub  pisemnie  wysyłając  korespondencję
na adres siedziby administratora.

• Administrator  danych osobowych wyznaczył  inspektora ochrony danych,  z  którym można się
skontaktować  poprzez  e-mail:  iod@zdzieszowice.pl  lub  pisemnie  wysyłając  korespondencję
na adres  siedziby  administratora.  Można  się  z  nim  kontaktować  we  wszystkich  sprawach
dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych
z przetwarzaniem danych.

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych gminy zgodnie
z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: firma zajmująca się dystrybucją węgla oraz organy
władzy publicznej  a  także podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające  na zlecenie
organów władzy publicznej,  w zakresie  i  w celach,  które  wynikają  z  przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z prawnie obowiązującej
Administratora instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, ponieważ przetwarzanie danych
osobowych wynika z ww. ustawy.

• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 
• Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
obowiązującego prawa.


