Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego
UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego – węgla
kamiennego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2236)
Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
2.

Pola wyboru należy zaznaczać V lub X .

Urząd Gminy Rudna
Pl. Zwycięstwa 15
59-305 Rudna
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………………………………...…….
2. Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup
preferencyjny:
Kod pocztowy:
-

Miejscowość:
.…………………………………………………………………………………………………………...
Ulica:
……………………………………………………………………………………….…………………...
Nr domu:

Nr mieszkania:

………………………………………………………………………………………………….………….
Nr telefonu Wnioskodawcy lub adres poczty elektronicznej:
…………………………………………………………………………………………………………...
3. Składam wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.:
groszek………………….kg1
orzech…………………...kg1
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Należy wybrać właściwe. Maksymalna ilość paliwa stałego możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 1500 kg w terminie do 31 grudnia
2022 r.

4. Rodzaj płatności:
płatność gotówką w kasie Urzędu Gminy Rudna Pl. Zwycięstwa 16/2, 59-305 Rudna,
płatność przelewem na rachunek bankowy 50 8669 0001 2015 0151 6397 0043.
5. Czy Wnioskodawca składał wniosek o wypłatę dodatku węglowego:
TAK
NIE
6. Informacja, czy Wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa
stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego:
TAK, w ilości …………. ton
NIE
Oświadczam, że ja ani żaden członek 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
w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 lit a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2236)
tj. 1 500 kg – w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.
7. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233
§ 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku oraz jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia. 2

…………………………

…………………………

…………………………

(miejscowość)

(data: dd / mm / rrrr)

(podpis wnioskodawcy)

Wypełnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej, Pl. Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna
Data wpływu:
Weryfikacja wniosku przez GOPS art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez
gospodarstwa domowe (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)
POZYTYWNA/NEGATYWNA*
Data i podpis osoby
weryfikującej:
* niepotrzebne skreślić

Informacja o przetwarzaniu danych znajduje się na odwrocie wniosku.

2

Obowiązek złożenia tego oświadczenia wynika z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych i zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Preferencyjne paliwo stałe – informacja o przetwarzaniu danych
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Administrator Danych Osobowych: Wójt Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna,
76 749 21 00, sekretariat@rudna.pl.
Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz
kontaktować się pod adresem: iod@rudna.pl oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
Cele przetwarzania | podstawa prawna
• Przyjęcie i realizacja wniosku na zakupu preferencyjnego paliwa stałego oraz potwierdzenie
dostawy na podstawie protokołu przekazania. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zw. art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Okres przechowywania: Dane przechowywane będą zgodnie z przepisami ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat.
Odbiorcy danych:
• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia, m.in. dostawcy usług
hostingowych.
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna
Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul.
Stawki 2 00-193 Warszawa
Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa
wskazanych w pkt. 3 niniejszej klauzuli i jest niezbędne do złożenia i rozpatrzenia wniosku.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia wniosku.

