WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
UWAGA!

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa
stałego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych oświadczeń.
Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru należy zaznaczać znakiem × lub v
1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK:

WÓJT GMINY SKOŁYSZYN
2. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST
DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY:
Nazwisko:

Imię:

E-mail:

Nr telefonu:

ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ
KTÓREGO JEST DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
Kraj:

Województwo:

Powiat:

POLSKA
Gmina:

PODKARPACKIE

JASIELSKI
Adres:

Nr domu:

SKOŁYSZYN
Miejscowość:

Kod pocztowy:

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA
W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO1:
Rodzaj wnioskowanego paliwa do zakupu:

□ Węgiel orzech

1

Zaznaczyć właściwe

Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu podana w tonach
(razem nie więcej jak 1,5 tony w danym okresie):
do dnia 31 grudnia 2022 r.

od dnia 1 stycznia 2023 r.

□ 0,5 tony

□ 0,5 tony

□ 1 tona

□ 1 tona

□ 1,5 tony

□ 1,5 tony

□ Ekogroszek /Groszek

□ Miał

□ 0,5 tony

□ 0,5 tony

□ 1 tona

□ 1 tona

□ 1,5 tony

□ 1,5 tony

□ 0,5 tony

□ 0,5 tony

□ 1 tona

□ 1 tona

□ 1,5 tony

□ 1,5 tony

Razem (nie więcej niż 1,5 tony)
4. Czy Wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego:
TAK
NIE

□
□

Jeśli zaznaczono TAK, to proszę o podanie ilości ton: ……………………….

5. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ
Z PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU
PREFERENCYJNEGO 2:

□ Oświadczam, że ja ani członkowie 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 takiej jak określona jest w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z
dnia 2 listopada 2022 r. ( Dz.U. z 2022 poz. 2238).
6. Oświadczenia 3:

□
□

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.

□

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z poniższą klauzulą informacyjną
(wypełnienie formularza jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych)

Skołyszyn, dnia
____________________________
Miejscowość i data

__________________________
Podpis wnioskodawcy

UWAGA:
Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Sekretariacie Urzędu Gminy Skołyszyn,
38-242 Skołyszyn 12 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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3

Zaznaczyć właściwe
Proszę zaznaczyć oświadczenia

Klauzula
informacyjna
dotycząca
przetwarzania
dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Skołyszyn

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), zwane dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Skołyszyn reprezentowana przez Wójta Gminy
Skołyszyn z siedzibą w 38-242 Skołyszyn 12, e-mail: gmina@skolyszyn.pl, tel. 13 44 910 62-64.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować
poprzez e-mail: iod@skolyszyn.pl bądź telefonicznie pod numerem 13 44 917 24. Z inspektorem
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez Urząd Gminy Skołyszyn oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy
Skołyszyn. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Celem przetwarzania danych przez administratora danych osobowych jest zebranie informacji o chęci
zakupu węgla kamiennego po preferencyjnych cenach oraz komunikacja w tej sprawie.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. organom administracji publicznej lub podmiotom
działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie obowiązujących przepisów lub
innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia, a ponadto odbiorcom
danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi
pocztowe, usługi informatyczne i inne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na
podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu bądź do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan
prawo do:
1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO;
2. sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO;
3. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
4. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO.
8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje
Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie nierozpoznanie sprawy.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
12. Dane będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mających dostęp do
danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga
tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane
podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a
także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Skołyszyn, dnia

________________________
Miejscowość i data

__________________________
Podpis wnioskodawcy

