Do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie
domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, czyli osoba, której
wypłacono, przyznano dodatek węglowy lub osoba której przysługuje dodatek węglowy.

Zalewo, dnia ..........................…2022r.

…………………………………………..
(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………………
……………………………………………
(Adres, pod którym prowadzone jest
gospodarstwo domowe)

Burmistrz Zalewa
ul. Częstochowska 8
14-230 Zalewo
Wniosek o preferencyjny zakup węgla w cenie 1800 zł brutto/t
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa
domowe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń –
zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny
1. Składam wniosek o zakup węgla w ilości ……… ton, tj:*
1) .…...t do dnia 31.12.2022r.
2) …...t od dnia 1.01.2023r.
*max 1,5 t do 31.12.2022r. oraz 1,5 t od 1.01.2023r. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów
Państwowych z dnia 2 listopada 2022r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego
gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego).

2. Rodzaj zamawianego materiału opałowego: groszek (ekogroszek) / węgiel gruby /*
*niepotrzebne skreślić

3. Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………….. lub
Numer telefonu :………………………………………….
4. Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego 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 27 października
2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

5. Informuję, że:

dokonałam/em w obecnym sezonie grzewczym zakupu preferencyjnego węgla
w ilości …….t
nie dokonałam/em w obecnym sezonie grzewczym zakupu preferencyjnego

węgla
6. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

…………………………………
data i podpis wnioskodawcy
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str.
1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:
Tożsamość administratora i dane kontaktowe
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Zalewa, ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo tel. 89 758 83 77 .
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@zalewo.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora
Cel przetwarzania i podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do zakup preferencyjny paliwa stałego na podstawie przepisów art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz art. 6 ust. 1 lit. c)RODO
Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej
oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów prawa, podmiotom zewnętrznym w przypadkach ściśle określonymi przepisami
prawa.
Przekazanie danych osobowych do państwa Trzeciego lub organizacji Międzynarodowej
Pani/Pana dane nie trafią do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Pani/Panu prawo:
 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 usunięcia danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania danych;
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy dostarczyć wniosek);
 wniesienia skargi do Prezes UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

