UWAGA! Informacje przedstawione we wniosku z zakup preferencyjny paliwa stałego składa się
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
BURMISTRZ STRYKOWA
Urząd Miejski w Strykowie
ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków
WNIOSEK
O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO W TERMINIE DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU

1. Dane wnioskodawcy, osoby fizycznej składającej wniosek
Imię i nazwisko:
nr telefonu lub e-mail:

2. Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany
zakup preferencyjny paliwa stałego
Gmina:

Miejscowość:

STRYKÓW
Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu: (jeśli jest ustalony)

3. Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu
preferencyjnego
Rodzaj wnioskowanego paliwa do zakupu
węgla

Planowana do zakupienia ilość
w terminie
do 31 grudnia 2022 roku
w kg

miał
ekogroszek/groszek
orzech
UWAGA! Maksymalnie można wystąpić o 3 tony, 1500 kg do 31 grudnia 2022 r. i 1500 kg od 1 stycznia
2023 r. Na zakup węgla od 1 stycznia 2023 r. będzie konieczność złożenia nowego wniosku.

4. Informacja, czy wnioskodawca dokonał zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa
stałego nabytego w ramach tego zakupu (proszę zaznaczyć właściwe)
Oświadczam, że ja niżej podpisany ani żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego
dokonuję zakupu preferencyjnego węgla, 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 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, tj. 1500 kg paliwa stałego i więcej (w
przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.).

5. Oświadczenie o zakupie preferencyjnym
Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku:
1) nie dokonałem ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego zakupu preferencyjnego
paliwa stałego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego dla gospodarstw domowych,1)
2) dokonałem zakupu preferencyjnego w ilości ……………………………………………. (kg)1)
1)

Skreślić niewłaściwe

Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.
233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

…………………………………………………………….
(miejscowość, data)

………………………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której
dane dotyczą i w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (określane jako „RODO”) informuję,
iż:
1.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków,
tel. 42 719 80 02, fax 42 719 81 93, e-mail: strykow@strykow.pl Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych: iod@lesny.com

2.

Celem przetwarzania danych przez administratora będzie umożliwienie wnioskodawcy zakupu
preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celem spełnienia wymogów prawnych ciążących
na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 27 października 2022
r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w celu rozpatrzenia wniosku o
zakup węgla.
4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, brak podania
wymaganych prawem danych osobowych skutkować będzie nierozpoznaniem wniosku o zakup węgla.
5. Administrator będzie pozyskiwał Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z rozpatrywaniem
wniosku o przyznanie dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku
węglowym oraz dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa
odpowiednio w art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie umów
zawartych z Administratorem mogą przetwarzać dane osobowe, a w szczególności: operatorom
pocztowym, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo –
finansowe.
7. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych przez Administratora.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane
dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych,
do których zachowania zobowiązany jest Administrator, a także z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych
w przepisach szczególnych;
b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych
w przepisach szczególnych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych
(na podstawie art. 21 RODO);
e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych
w przepisach szczególnych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

