WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
UWAGA! Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny paliwa
stałego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
Skrócona instrukcja wypełniania:
1. Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru należy zaznaczać znakiem

 lub 

1. ORGAN DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK:

WÓJT GMINY DOMARADZ
2. DANE WNIOSKODAWCY:

3.

Nazwisko:

Imię:

e-mail:

Nr telefonu:

ADRES POD KTÓRYM PROWADZONE JEST GOSPODARSTWO DOMOWE, NA RZECZ KTÓREGO JEST
DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY:
Kraj:

Województwo:

Powiat:

POLSKA

PODKARPACKIE

BRZOZOWSKI

Gmina:

DOMARADZ
Miejscowość:

Ulica:

Kod pocztowy:

Nr domu:
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4. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE WNIOSKODAWCA W RAMACH
ZAKUPU PREFERENCYJNEGO1:
Rodzaj wnioskowanego paliwa do zakupu:

Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu podana w tonach (nie więcej jak 1,5 tony):

Węgiel orzech

Ekogroszek
(rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu)

5. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ Z PODANIEM
ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU PREFRENCYJNEGO2:
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 1,5 tony3 lub 3 ton4.
Oświadczam, że ja oraz 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).

6. Oświadczenia5:
Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
(art. 233 par. 6 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny).

Miejscowość i data

Podpis wnioskodawcy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy,
że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Domaradz, 36-230 Domaradz 345
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Gminy w Domaradzu Inspektor Ochrony Danych, 36-230 Domaradz 345
lub e-mail iod@domaradz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia wniosku dotyczącego zakupu węgla po cenach preferencyjnych
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne
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Zaznaczyć właściwe
Zaznaczyć właściwe.
3
Gdy wniosek jest składany do dnia 31 grudnia 2022 roku
4
Gdy wniosek jest składany po 1 stycznia 2023 roku
5
Proszę zaznaczyć oba oświadczenia.
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