WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI - Dotyczy TRANSZY do dnia 31.12.2022 r.
…………………………………………………………

Baranów, dnia ………………………

Imię i nazwisko
………………………………………………………………..
PESEL Wnioskodawcy
…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..
Adres gospodarstwa domowego, na rzecz którego
dokonywany jest zakup preferencyjny

………………………………………………………..
numer telefonu wnioskodawcy /
adres poczty elektronicznej @

Wójt Gminy Baranów

Wniosek o zakup preferencyjny węgla za 2000 zł/ t
[Maksymalna ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu
preferencyjnego wynosi 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022r.]

Składam wniosek o zakup węgla w następującej frakcji: [określ ilość paliwa stałego, o zakup
którego wnioskujesz]
Węgiel typu miał/ orzech/ groszek [niepotrzebne skreślić]
w ilości ………….…………………………. t [tona] do 31 grudnia 2022
Zakup węgla po preferencyjnych cenach przysługuje osobom fizycznym, które spełniają warunki
uprawniające do wypłaty dodatku węglowego.

Do wniosku należy dołączyć kopię informacji o przyznaniu dodatku węglowego.
Dołączam: tak / nie – [niepotrzebne skreślić] W przypadku wyboru odpowiedzi „nie” - podaj
powód: [niepotrzebne skreślić]
- nie otrzymałem/łam odpowiedzi na wniosek lub nie wnioskowałem/łam o dodatek
węglowy
- inny powód …………………………..……………………………………………………………………………………………..

Informuję, że dokonałem/łam już zakupu preferencyjnego paliwa stałego w ilości ……….….. t.
[należy wpisać liczbę od 0 do 1,5]
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że ja ani żaden inny członek mojego gospodarstwa domowego nie nabyliśmy
paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000
zł brutto za tonę w ilości 1,5 tony [wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych].

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………………………………
podpis wnioskodawcy
Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz.344). W przypadku
złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Bieżąca dostępność paliwa na składzie jest uzależniona od dostępności paliwa stałego u podmiotu
wprowadzającego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1)
2)
3)
4)

5)
6)





7)
8)

Zgodnie z art. 13 u.1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 roku (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Baranów z siedzibą w Baranowie
przy ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów, zwany dalej Administratorem,
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
kontakt z inspektorem danych osobowych e-mail: inspektor.odo@gmina-baranow.pl lub
j.przepiorkowski@gmina-baranow.pl .
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie wynikającym z przepisów wydanych
na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa
stałego dla gospodarstw domowych,
podanie danych jest niezbędne do zakupu preferencyjnego węgla, o którym mowa w niniejszym
wniosku,
w związku z udostępnieniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia kontroli przez
uprawnione organy, będą przechowywane przez okres 5 lat od daty ich udostępnienia.

Zapoznał/łam się z klauzulą informacyjną (data i czytelny podpis) ………………………………….......................

