Wójt Gminy Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

Data wpływu
wniosku

Godzina wpływu
wniosku

Podpis osoby przyjmującej wniosek

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

UWAGA! Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny
paliwa stałego dla gospodarstwa domowego składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z
art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
I. Dane wnioskodawcy i adres, pod którym jest prowadzone
gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup
preferencyjny
Imię

Nazwisko

Gmina

Kod pocztowy

TUREK

62-700

Miejscowość

Adres poczty elektronicznej*

Ulica

Numer domu

Numer telefonu*

*Należy podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy. Telefon jest niezbędny
w celu umówienia terminu dostawy.

II. Występuję o zakup (podaj rodzaj paliwa stałego oraz wielkość
wyrażoną w kg):
Ilość kg do 31 grudnia
2022 r.

Ilość kg od 1 stycznia
2023 r.

ekogroszek/groszek
orzech

WAŻNE! Maksymalna ilość paliwa stałego dla gospodarstwa domowego
wynosi 1500 kg do 31.12.2022 r. oraz 1500 kg od 01.01.2023 r.

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

TAK ……………………………………………….
(podaj ilość zakupionego paliwa w ramach zakupu preferencyjnego)

IV. Oświadczam, że ja lub członek 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 2.000 zł brutto za tonę
NIE

TAK …………………….……………….
(podaj ilość zakupionego paliwa)

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.
………………………………
(miejscowość)

…………………………………
(data)

……………………….…………….
(podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Turek jest Wójt
Gminy Turek z siedzibą: ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych Ewą Galińską, adres email: inspektor@osdidk.pl.
3. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z realizacją zadania gminy polegającego na
preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
(Dz. U. poz. 2236).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą komórki i jednostki organizacyjne Urzędu Gminy
Turek, podmioty współpracujące z Urzędem na mocy zawartych umów, a także zewnętrzne organy i
instytucje na mocy obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane będą przechowywane przez okres wymagany prawem, lecz nie krócej niż przez okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania wynikających z przepisów prawa.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie
Pani/Pana wniosku bez rozpoznania;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
………….……………………………………………..
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

