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Wójt Gminy Świerczów 

URZĄD GMINY ŚWIERCZÓW

ul. Brzeska 48

46-112 Świerczów  .

1. Numer sprawy oraz data wpływu dokumentu .

(Wypełnia Urząd)  .

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP W 2022 ROKU PALIWA STAŁEGO
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

.

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 

2022 poz. 2236)

UPRAWNIONE DO ZAKUPU WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ SĄ OSOBY, KTÓRE:
figurują w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na podstawie złożonej deklaracji do dnia 11 sierpnia 2022 r.,

spełniają warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego lub już go otrzymały oraz nie zakupiły paliwa

stałego w cenie poniżej 2 tys. zł w sezonie grzewczym 2022/2023.

A DANE WNIOSKODAWCY .. .

2. Imię. 3. Nazwisko .

ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY (pola obowiązkowe)

4. Miejscowość . 5. Kod pocztowy .

6. Ulica . 7. Nr domu .

8. E-mail.. . 9. Nr telefonu . .

B TREŚĆ WNIOSKU .

B1 OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA DO 31.12.2022 r.

Informacja:

- należy wskazać nie więcej niż 1,5 tony dla jednego z czterech rodzajów paliwa stałego;

- wniosek składa się jednorazowo za okres do 31.12.2022 r.;

- każdy kolejny wniosek złożony przez wnioskodawcę za okres do 31.12.2022 roku nie będzie rozpatrywany i pozostanie bez rozpatrzenia.

10. Ilość ton - Groszek . 11. Ilość ton - Ekogroszek .

12. Ilość ton - Orzech . 13. Ilość ton - Miał.

B2 INFORMACJE O WCZEŚNIEJSZYM PREFERENCYJNYM ZAKUPIE PALIWA STAŁEGO .

14. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego ..    TAK. /  NIE.

14.1. Jeśli tak, to w jakiej ilości .

C OŚWIADCZENIA .

15. 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 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co

najmniej  takiej  jak  określona  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  8  ust.2  ustawy  z  dnia  27  października2022  r.  o  zakupie

preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

16. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 §6 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997

r. - Kodeks karny (Dz.U. 2022 poz. 1138).

17. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, zamieszczoną na drugiej stronie wniosku.

D PODPIS .

18. Miejscowość. . 19. Podpis wnioskodawcy. .

20. Data wypełnienia... (dzień-miesiąc-rok).  .



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Świerczów w imieniu której czynności dokonuje Wójt Gminy Świerczów, wykonujący

czynności  i  zadania wynikające z przepisów prawa z którym można skontaktować się pisemnie - kierując korespondencję na adres ul.

Brzeska 48, 46-112 Świerczów.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także

przysługujących uprawnień,  może Pani/Pan kierować  do Inspektora Ochrony  Danych Wojciecha Olender pisemnie na ADRES SIEDZIBY

Administratora, jak również pod numerem telefonu:  887 818 800 lub poprzez e-mail: iod@swierczow.pl

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO w

celu obsługi Wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (wynikające z Ustawy z dnia 27 października 2022

r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych); a także w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących

na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i celach archiwizacyjnych.

4. ODBIORCY DANYCH: Odbiorcami danych osobowych będzie Wójt Gminy Świerczów oraz podmiot, któremu powierzono sprzedaż paliwa

stałego.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,  licząc od końca roku kalendarzowego,  w

którym wpłynęła informacja.

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH: Pan/Pani posiada prawo do (wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy): dostępu do treści

danych (art. 15 RODO); prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO); ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których

mowa w art. 18 ust. 2 RODO

7. Panu/Pani nie przysługuje prawo do: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8. PRAWO  WNIESIENIA  SKARGI  DO  ORGANU  NADZORCZEGO:  Pani/Panu  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego

zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych  w  państwie  członkowskim  zwykłego  pobytu,  miejsca  pracy  lub  miejsca  popełnienia

domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22

531 03 00.

9. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH: Dane pochodzą od osób których dane dotyczą.

Adnotacje urzędowe 

Adnotacja  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie:

Wnioskodawca spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia

2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U z 2022 r., poz.1692 z późn. zm).

    TAK                         NIE

_______________            ___________________________

       Data                                    Podpis i pieczęć

Adnotacja Urzędu Gminy Świerczów:

Wnioskodawca spełnia warunki w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w CEEB, o których mowa w art.

27aa ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności

budynków (Dz. U. z 2022 r., poz. 438 z późn. zm.)

_______________            ___________________________

       Data                                    Podpis i pieczęć

Dane wnioskodawcy zweryfikowano w oparciu o informacje zawarte w Rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców (na podst.

art. 6  ust.  1  i  art.  6a  ust  .1  ustawy  z  dnia  24  września  2010  o  ewidencji  ludności  (Dz.  U.  z  2022  poz.  1191).  Weryfikacja

pozytywna/negatywna.

___________                            ___________________________

       Data                                    Podpis i pieczęć

Wnioskodawca spełnia/nie spełnia wymogi, o których mowa w ustawie z dnia 27 października o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego  dla  gospodarstw  domowych  (Dz.  U  poz.  2236)  i  może/nie  może  dokonać  zakupu  węgla  na  zasadach

preferencyjnych.

_______________           ____________________

            Data                    Podpis i pieczęć


