WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

☐ Do 31.12.2022

☐ 1.01.2023 – 30.04.2023
UWAGA!

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 233 § 6
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
2.

Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .

Wójt Gminy Małdyty
ul. Kopernika 10
14-330 Małdyty
1. DANE WNIOSKODAWCY
Imię (imiona) i Nazwisko …………………………..………………………………………………………...……………
2. ADRES GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST
DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY
Miejscowość ………………………………………………………………………………………………………..…………
Ulica ……………………………..…….………… Nr domu ………………….... Nr mieszkania …………..…….……
Nr telefonu1……………………………..…..…………..…. e-mail1…………………………..……………….…………
3. OKREŚLENIE RODZAJU I ILOŚCI WĘGLA, O ZAKUP KTÓREGO WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO:2

☐ Ekogroszek/gorszek
☐ Orzech
☐ Kostka

………… ton
………… ton
………… ton

4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU
PREFERENCYJNEGO (WRAZZ PODANIEM ILOŚCI WĘGLA NABYTEGO W RAMACH
TEGO ZAKUPU PREFERENCYJNEGO)3.

1

Należy OBOWIĄZKOWO podać numer telefonu wnioskodawcy lub adres poczty elektronicznej
Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie w okresie
do31 grudnia 2022 roku to 1,5 tony!
3
Należy wybrać właściwe. W przypadku gdy przed dniem złożenia wniosku Wnioskodawca zakupił już na
sezon grzewczy 2022-2023 co najmniej 1,5 tony węgla po cenie niższej niż 2.000 zł, nie ma prawa do zakupu
węgla w cenie preferencyjnej w okresie do 31.12.2022 r.
2

☐

Oświadczam, że ja ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyliśmy węgla na sezon grzewczy przypadający na lata
2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.3

☐

Oświadczam, że ja oraz członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy węgiel na sezon grzewczy przypadający na lata
2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości................................. ton
OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………..………
/miejscowość i data wypełnienia/

…………….…………………………………
/podpis Wnioskodawcy/

ADNOTACJE URZĘDOWE
Wypełnia pracownik Urzędu Gminy:

☐ Wnioskodawca jest uprawniony do zakupu preferencyjnego, ponieważ:
☐ na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego

wchodzi wnioskodawca

wypłacono dodatek węglowy

☐ na rzecz tego gospodarstwa domowego pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę
dodatku węglowego

☐ na rzecz tego gospodarstwa domowego nie złożono wniosku o wypłatę dodatku
węglowego, ale dokonano pozytywnej weryfikacji spełnienia warunków do złożenia
wniosku o dodatek węglowy.

☐ Wnioskodawca

nie jest uprawniony do zakupu preferencyjnego (nie spełnia żadnego z wyżej
wymienionych warunków) lub w pkt 4 oświadczył o nabyciu większej ilości paliwa stałego niż
dopuszczone ustawą i nie ma prawa nabycia paliwa po cenie preferencyjnej.

Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………
/data/

…………………………………………
/podpis osoby weryfikującej wniosek/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego „RODO”, niniejszym informuje się, że:
1.

Administratorem Pani/Pana
danych osobowych
jest
Gmina
Małdyty,
w 14-330 Małdyty, ul. Kopernika 10, reprezentowana przez Wójta Gminy Małdyty.

z

siedzibą

2.

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztofa
Dąbrowskiego. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można
skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem:
k.dabrowski@maldyty.pl

3.

Pani/Pana dane będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze w związku z realizacją przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r.
o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) oraz
rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa
stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z
2022 r., poz. 2238), a więc w celu wykonywania obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art.
9 ust. 2 lit. b RODO. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy
ww. ustawy.

4.

Zakres danych osobowych wynika z wypełnionego przez Państwa wniosku oraz informacji przez
Państwa przedłożonych w toku ubiegania się o zakup preferencyjny paliwa stałego. Zakres ten znajduje
odzwierciedlenie w odpowiednich przepisach ww. ustawy i jest niezbędny do jej wykonania.

5.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu dokonania wstępnego ustalenia liczby
gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Małdyty zainteresowanych zakupem paliwa
stałego w ramach zakupu preferencyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – zgody oraz lit. e RODO –
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez: Administratora oraz podmioty przez niego
upoważnione do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją określonych zadań lub usług
świadczonych na rzecz Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi hostingu, Obsługi
poczty elektronicznej, Obsługi IT, usługi prawne, administracyjne itp.

7.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązujące.

8.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

9.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

