Burmistrz Miasta
Łaziska Górne
Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne
WNIOSEK O ZAKUP PALIWA STAŁEGO
podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236)

Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI
Pola wyboru należy zaznaczyć ⊠
………………………………………………………………………
Imię i nazwisko wnioskodawcy
………………………………………………………………………
Numer telefonu do kontaktu lub adres e-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego dokonywany
jest zakup preferencyjny
Rodzaj i ilość paliwa stałego wykorzystywanego do ogrzewania nieruchomości
(maksymalnie 1,5 tony do dnia 31.12.2022r.):
kostka/orzech

ilość ………………

groszek/ekogroszek

ilość ………………

Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz
z podaniem
ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu
preferencyjnego:

□

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
ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla
gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236).

□

Oświadczam, że ja lub członkowie mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego

jest dokonywany zakup preferencyjny, nabyliśmy paliwo stałe na sezon grzewczy
przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę
w ilości .................. (ilość podajemy w tonach).

Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r.- Kodeks karny.
Przyjmuję do wiadomości treść poniższej klauzuli informacyjnej RODO.

Łaziska Górne, ……………………………………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
W związku z realizacją wymogów 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
„RODO”), informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Łaziska Górne z siedzibą
w Łaziskach Górnych przy Placu Ratuszowym 1.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pisząc na adres siedziby
Administratora lub poprzez e-mail: iod@laziska.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku
z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236)
w celu umożliwienia dokonania preferencyjnego zakupu paliwa stałego.
4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym np.
dostawca paliwa stałego, z którymi administrator zawarł stosowne umowy
powierzenia, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.
5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji
celu wskazanego w pkt 3 i zarchiwizowane w sposób i terminie określonym
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym,
konsekwencją ich niepodania będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych
osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
5w przypadkach i na zasadach przewidzianych w RODO, a także prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki
2).
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

