Wójt Gminy Stare Juchy
ul. Plac 500-lecia 4
19-330 Stare Juchy

WNIOSEK O ZAKUP
preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe
UWAGA!!! Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego składa
się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Dane wnioskodawcy
1

Imię i nazwisko
wnioskodawcy

Adres, pod którym jest
prowadzone gospodarstwo
2 domowe, na rzecz którego
jest dokonywany zakup
preferencyjny
Adres poczty elektronicznej
3 lub numer telefonu
wnioskodawcy
Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu
preferencyjnego do 31.12.2022 r.
Ilość wnioskowanego
paliwa do zakupu podana
w tonach
(razem nie więcej jak 1,5
tony)

Gruby (Orzech 25+ mm)

…. tony

Groszek/ekogroszek 5-25 mm .….. tony
Miał

…… tony

Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości
nabytego paliwa stałego (niepotrzebne skreślić)
TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości ……… ton.
NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego.
Oświadczam, że ani ja, ani żaden członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli 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 27 października 2022
r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz.
2236).
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Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1) ………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
Gmina Stare Juchy nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzedawanego paliwa stałego.

……………………………………………………..
Miejscowość, data

1.

…………..………………………..………
Podpis wnioskodawcy

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Stare Juchy, Plac 500-lecia 4, 19-330 Stare Juchy, tel.: 87 619
90 53, e-mail: ug@stare-juchy.pl (dalej: Administrator).

2.

W związku ze złożonym wnioskiem dane osobowe będą przetwarzane w celu w realizacji przez Urząd Gminy Stare
Juchy zadania preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego), a później sprzedaży mieszkańcom po
cenie preferencyjnej tegoż paliwa stałego, które to zadanie Urząd Gminy Stare Juchy realizuje na podstawie
ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.
U. z 2022 r., poz. 2236). Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c 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). Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie
wniosku. Dane będą przechowywane przez 5 lat.

3.

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora, takim jak:
− dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad
ochrony danych osobowych i poufności ich przetwarzania,
− operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji,
− inny podmiot, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Oprócz prawa do cofnięcia zgody przysługują Państwu następujące prawa:
− prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich treści, a także żądania ograniczenia ich
przetwarzania, w każdym przypadku,
− prawo żądania usunięcia przetwarzanych danych osobowych w przypadkach, w których przetwarzanie nie
jest obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora,
− prawo do przenoszenia danych, które są przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie
udzielonej zgody,
− prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z
ochroną danych osobowych na adres e-mail: iod@stare-juchy.pl, za pomocą e-PUAP lub pocztą tradycyjną na
wskazany wyżej adres Administratora.

4.

5.
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