
WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH DO 30.04.2023 R.

Instrukcja wypełniania:
1. Wniosek wypełniać CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI.
2. Pola wyboru zaznaczać symbolem X.

ORGAN, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK:

WÓJT GMINY WIERZBICA
UL. KOŚCIUSZKI 73,
26-680 WIERZBICA

CZĘŚĆ I
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GODPODARSTWA

DOMOWEGO

1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „Wnioskodawcą”

1. Imię (imiona)

…............................................................................................................................................

2. Nazwisko

…............................................................................................................................................

3. Adres,  pod  którym  jest  prowadzone  gospodarstwo  domowe,  na  rzecz  którego
dokonywany jest zakup preferencyjny

…............................................................................................................................................

4. Adres poczty elektronicznej lub nr telefonu Wnioskodawcy

…............................................................................................................................................

5. Ilość paliwa stałego, o zakup którego, do 30.04.2023 r.,  wnioskuje Wnioskodawca w
ramach zakupu preferencyjnego

Ilość: …...................... ton

Rodzaj:
groszek

orzech

kostka
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6. Czy Wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego? W przypadku
odpowiedzi TAK należy wskazać ilość zakupionego paliwa stałego (w przypadku wniosku
składanego po raz pierwszy należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”).

TAK w ilości ….......................... ton

NIE

…........................................ …..............................................
          (data, miejscowość) (podpis Wnioskodawcy)

CZĘŚĆ II
OŚWIADCZENIA

1. Oświadczam, że ja lub  członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny nabyliśmy paliwa stałe na sezon grzewczy 2022 -2023
w cenie niższej niż 2.000,00 zł za tonę. 

TAK w ilości ….......................... ton

NIE

…........................................ …..............................................
          (data, miejscowość) (podpis Wnioskodawcy)

2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…........................................ …..............................................
          (data, miejscowość) (podpis Wnioskodawcy)
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

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 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Wierzbica ( ul. Tadeusza Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, e-
mail: wierzbica@wierzbica.pl, tel. (48) 618-36-10 ).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Paulę Słowik, z którą mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za  pośrednictwem  adresu
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.)
oraz innych  ustaw i  przepisów regulujących  wykonywanie  zadań  gminy. W zakresie  w jakim  załatwienie  sprawy
odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h
Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres niezbędny
do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych.

5)  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  lecz  nie  będą  podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6)  Państwa  dane  osobowych  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy  (obejmujący  Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)  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 osobowych (RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym – osobom
fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w
imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę
danych osobowych i bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany
przekazywać  dane lub  uprawnionym  do ich  otrzymania  na  podstawie  przepisów prawa;  operatorom pocztowym;
pracownikom Administratora

….......................................................
(data i podpis)                
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