URZĄD MIEJSKI
W PABIANICACH

WNIOSEK
O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
Organ, do którego jest składany wniosek o zakup preferencyjny węgla

PREZYDENT MIASTA PABIANIC
UL. ZAMKOWA 16
95 – 200 PABIANICE
Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI

DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny
Numer telefonu kontaktowego
Adres e-mail

1. Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy pod wskazanym adresem
zamieszkania jest jedno z następujących źródeł:





 piecokuchnia
 kuchnia węglowa
 piec kaflowy na paliwo stałe

kocioł na paliwo stałe
koza
ogrzewacz powietrza
trzon kuchenny

2. Ilość i rodzaj paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego (nie mniej niż 500 kg jednorazowo,
jednego rodzaju paliwa stałego):

 węgiel

………………..…………..

ton

 groszek …………………….……. ton
 miał …..…………………………… ton
Jednocześnie deklaruję odbiór paliwa we wskazanej powyżej ilości jednorazowo i własnym transportem.
3. Oświadczam, że w okresie do 31.12.2022 roku dokonałem / nie dokonałem* zakupu
preferencyjnego paliwa stałego w ilości:
węgiel ………………….. ton, groszek …………………. ton., miał …..…………………. ton.
4. Oświadczam, że gospodarstwo domowe korzystało / nie korzystało* z dodatku węglowego
przysługującego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967).
W przypadku niekorzystania z dodatku węglowego wymaga się dołączenie do wniosku poświadczenia
o rodzaju eksploatowanego źródła ciepła i spalania paliw wystawionego przez właściciela lub
administratora lub zarządcę. (dotyczy budynków wielorodzinnych)

5.

Oświadczam,

że

ja

ani
inny
członek
mojego
gospodarstwa
domowego
nie nabyliśmy / nabyliśmy* paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023,
po cenie niższej niż 2 000,00 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 o zakupie preferencyjnym
paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
(W przypadku nabycia wg powyższego) ilość zakupionego paliwa stałego ………………………...……………. kg
6. Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

niepotrzebne skreślić *

……………………………..……...…………………
miejscowość, data i podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie ROZPORZĄDZENIEM 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) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Pabianic z siedzibą w Urząd Miejski w Pabianicach, adres:
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice, tel. 42 225 46 00, e-mail:poczta@um.pabianice.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Lenarczyk. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się
z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@um.pabianice.pl
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu ustalenia prawa do dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych
źródeł ciepła, ustalania jego wysokości i wypłacania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 15.09.2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967),
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw
domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Wnioskowanie o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe jest dobrowolne, tym samym podanie danych
osobowych nie jest obowiązkowe. Podanie danych staje się konieczne w przypadku ubiegania się o zakup preferencyjny paliwa
stałego. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości realizacji celu.
5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie
odpowiednich przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej
umowy powierzenia.
6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia
14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
8. W granicach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji,
w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Pabianice: ………………................…………………………………… (data i czytelny podpis)

