WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA
do dnia 31 grudnia 2022 r.
UWAGA! Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
GMINA RABA WYŻNA
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
34-721 RABA WYŻNA 41
DANE WNIOSKODAWCY:
Imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..
Nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ADRES, POD KTÓRYM JEST PROWADZONE GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO JEST
DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY :
Gmina: …………………………………………………………………………… Kod pocztowy: ………………………………………………
Miejscowość: ……………………………………………………………………………..… nr domu/lokalu: …………..……..………...
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB NUMER TELEFONU WNIOSKODAWCY:
Nr telefonu: ………………………………… lub adres poczty elektronicznej: ……………………….………………………………
ILOŚĆ PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH ZAKUPU
PREFERENCYJNEGO
Rodzaj węgla Wnioskowana ilość
groszek

kg

orzech

kg

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego do
dnia 31 grudnia 2022 r. wynosi: 1500 kg
Informuję, że:1:
[ ] nie dokonałam(-em) zakupu preferencyjnego paliwa stałego
[ ] dokonałam(-em) już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości: ……………………kg
(zakup preferencyjny to zakup paliwa stałego przez osoby fizyczne w gospodarstwie domowym na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla
gospodarstw domowych).

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
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 1500 kg.

Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…………………………………………

……………………………

………………………...……………………..

(miejscowość)

(data: dd/mm/rrrr)

(czytelny podpis Wnioskodawcy)

1 Należy wybrać właściwe znakiem [X].
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Obowiązek informacyjny RODO –
zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
34- 721 Raba Wyżna 41, tel.: +48 18 26 88 950, e-mail: zgkim@rabawyzna.pl, dalej zwany
„Administratorem”.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: email:
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Państwa dane będziemy przetwarzać w celach:
a) realizacji zadań publicznych, obowiązków prawnych związanych z zakupem preferencyjnym paliwa
stałego przez gospodarstwa domowe, w tym prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących
weryfikacji wniosku o zakup, ze sprzedażą tego paliwa, rozliczeniem, wypełnieniem obowiązków
prawnych związanych z rachunkowością. Dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c i e
RODO w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawą z dnia 27
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz
innymi właściwymi aktami prawnymi, np. ustawą o rachunkowości;
b) zawierania i realizacji umów sprzedaży dotyczących paliwa stałego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO.
c) archiwalnych, kontrolnych w szczególności w celu realizacji obowiązku prawnego spoczywającego na
administratorze zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c RODO;
d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa
danych przetwarzanych w systemach informatycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Informujemy, że mają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym
prawo do uzyskania kopii danych; prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; prawo
do usunięcia danych; prawo ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: https://zgkimrabawyzna.bip.gov.pl w zakładce "Ochrona danych
osobowych"
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