
BURMISTRZ
Miasta Świeradów-Zdrój

WNIOSEK
O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO DOMOWE

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………....…………..……………..……….

2. Adres gospodarstwa domowego ……………………………………………………………………….….…………………….………….

3. Nr telefonu …………………………………………………………………………………………………………..……………………….………..

4. Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………...……….………….

5. Preferowana ilość zakupu węgla:

wyrażona w tonach: ……………….. (max. 1,5 tony do dnia 31.12.2022 r.)

wyrażona w tonach: ……………….. (max. 1,5 tony od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r.)

6. Preferowany przez Wnioskodawcę rodzaj węgla (zaznacz wybrany):

groszek

EKOgroszek

orzech

W przypadku braku preferowanego rodzaju węgla deklaruje zapotrzebowanie na ............…………................

7. Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego (jeśli tak to w jakiej ilości) 

TAK …………………………………...

   NIE

Świeradów-Zdrój, dn. ………………………………    ………………………………………………...
        (podpis Wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE:
Niniejszym oświadczam, że zarówno ja oraz żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego, na rzecz
którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy 
z  dnia  27  października  2022  r.  o  zakupie  preferencyjnym paliwa  stałego przez  gospodarstwa domowe  
(Dz. U. z 2022 r. poz.2236) 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.  13  
ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez
gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r. poz.2236).
Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  oświadczenia  wynikającej  
z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Świeradów-Zdrój, dn. ………………………………   ………………………………………………...
        (podpis Wnioskodawcy)



KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 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 (dakej „RODO”)
informuje się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest  Gmina Miejska Świeradów-Zdrój,  ul.  11  Listopada  35,  
59-850 Świeradów-Zdrój.

2. Informacje  kontaktowe  z  Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Gminie  Miejskiej  Świeradów-Zdrój:
iod@lesny.com.pl.

3. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  celem  spełnienia  wymogów  prawnych  ciążących  na
administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w celu rozpatrzenia wniosku o zakup węgla.

4. Podanie  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkiem  wynikającym  z  przepisów  prawa,  brak  podania
wymaganych prawem danych osobowych skutkować będzie nierozpoznaniem wniosku o zakup węgla.

5. Administrator  będzie  pozyskiwał  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  w  związku  z  rozpatrywaniem
wniosku o przyznanie dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
oraz dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców, o których mowa odpowiednio w art. 6
ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym wyłącznie na podstawie
obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  innym  podmiotom,  które  na  podstawie  umów  zawartych  z
Administratorem mogą przetwarzać dane osobowe, a w szczególności: operatorom pocztowym, podmiotom
świadczącym usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe.

7. Dane  po  zrealizowaniu  celu,  dla  którego  zostały  zebrane,  będą  przetwarzane  do  celów  archiwalnych  i
przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez
Administratora.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane

osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których
zachowania  zobowiązany  jest  Administrator,  a  także  z  zastrzeżeniem  wyjątków  wskazanych  w  przepisach
szczególnych;

b) żądania  sprostowania  danych  (na  podstawie  art.  16  RODO),  z  zastrzeżeniem  wyjątków  wskazanych  
w przepisach szczególnych;

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych (na podstawie

art. 21 RODO);
e) żądania  usunięcia  danych  (na  podstawie  art.  17  RODO),  z  zastrzeżeniem  wyjątków  wskazanych  

w przepisach szczególnych.
9. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  wykorzystywane  do  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

.....................................................................
data i podpis osoby składającej oświadczenie


