
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW
DOMOWYCHW 2023 ROKU

na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych (Dz.U. z 2022r., poz. 2236)

Wójt Gminy Drwinia
Drwinia 57 Drwinia 57

32-709 Drwinia

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „Wnioskodawcą”

Imię (imiona)............................................................................................................................................................

Nazwisko .................................................................................................................................................................

Numer PESEL .........................................................................................................................................................

Numer telefonu .......................................................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej.....................................................................................................................................

2. Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe na rzecz którego dokonywany jest zakup

preferencyjny.

..................................................................................................................................................................................
(Miejscowość z numerem budynku i kod pocztowy)

3. Określenie ilości i rodzaju paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego:

Rodzaj węgla Orzech Groszek Kostka

Ilość w tonach

(W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu
preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to w terminie od 1 stycznia 2023r. do
30 kwietnia 2023r. można dokonać zakupu w łącznej ilości nieprzekraczającej 3 ton)

4. W przypadku braku preferowanego rodzaju paliwa stałego deklaruję zapotrzebowanie na (określić
rodzaj i ilość ):

Rodzaj węgla Orzech Groszek Kostka

Ilość w tonach

INFORMACJE W RAMCE WYPEŁNIA

UPRAWNIONY PRACOWNIK GMINY DRWINIA

Adnotacje urzędowe: Data wydania decyzji:....................

Uprawniony/nieuprawniony

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:



OŚWIADCZENIA

Oświadczam*, że ja (Wnioskodawca) ani żaden 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

1,5 tony do 31.12.2022 r. lub w ilości co najmniej 3 ton, gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia

01.01.2023r.

Oświadczam*, że ja (Wnioskodawca) oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz

którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy

przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w

ilości .................................................................. (ilość podajemy w tonach)

* Należy wybrać właściwe

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
wynikającej z art. 233 §6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny. Klauzula ta

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.

Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO oraz wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji wniosku o zakup preferencyjny

paliwa stałego.

……………..............……………………………………………………….............................................
(Miejscowość, data i własnoręczny podpis)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Z uwagi na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w związku z ubieganiem się o zakup preferencyjny paliwa stałego dla
gospodarstwa domowe, w związku z 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 (zwane także "RODO"), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Drwinia z siedzibą w Urzędzie Gminy w Drwini, 32-709 Drwinia,
Drwinia 57, tel. (12) 284 98 11.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej skarbnik.audyt@onet.pl
lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub
stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w formularz jest niezbędne dla rozpatrzenia wniosku. Niepodanie danych
spowoduje niemożność przeprowadzenia postępowania. Natomiast udostępnienie Administratorowi dodatkowych danych osobowych
wykraczających poza wskazane w formularzu nie jest konieczne dla rozpatrzenia podania.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


