Osiek, dnia …………………….

Wójt Gminy Osiek
Osiek 85
87-340 Osiek
WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY1
1) Imię i nazwisko wnioskodawcy …..………………………………………………………….……….
2) Adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany
zakup węgla po cenach preferencyjnych
...………………………………………………………………………………………………………
3) numer telefonu: .……………………………………………………
4) Składam wniosek o zakup węgla groszek / orzech* w ilości …………… ton (max 1,5 tony).
5) Informuje, że nie dokonałem / dokonałem* zakupu preferencyjnego w ilości …………….. ton.

Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego 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 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwo domowe.
Oświadczam, że:
1) otrzymałem dodatek węglowy / nie otrzymałem dodatku węglowego*

2) dokonałem / nie dokonałem* zgłoszenia głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (CEEB)
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……..……………………………
podpis wnioskodawcy
*niepotrzebne skreślić

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która
spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2022r. o dodatku węglowym. (Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w
przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy
na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności
budynków, o której mowa w art. 27a 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, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania
wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których
mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.)
1

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L.
z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Osiek, z siedzibom w Urzędzie
Gminy w Osieku, 87 -340 Osiek, Osiek 85, tel; 56 49 38 123 adres e- mail; ug@gminaosiek.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w zw. z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakup e preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw
domowych
(t.j.
Dz.
U.
2022
poz.
2236)
w
ce
u
obsługi
wniosku
o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego oraz na podstawie art. 6 ust. lit. a)
RODO – zgoda, w zakresie – numeru telefony do kontakt .
iezbędny
do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj 5 lat.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
•

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

•

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

•

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

•

prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych);

•

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa
na ich przetwarzanie, przed jej wycofaniem,

•

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osób.

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z ustawy z dnia 27
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, a ich
niepodanie uniemożliwi realizację celów wynikających z tej ustawy, natomiast w zakresie podanie
numeru
telefonu
do
kontaktu
jest
dobrowolne.
8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu do kontaktu.

Podpis osoby wyrażającej zgodę ………………………………………………………………..

