WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny.
Organ do którego składany jest wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego zakup dla
gospodarstwa domowego:
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
pl. Ratuszowy 58
58 – 500 Jelenia Góra
Proszę wniosek wypełnić WIELKIMI LITERAMI !
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy, zwanego dalej „wnioskodawcą”;

Imię (imiona); …..................................................................................................................................................................

Nazwisko;…..........................................................................................................................................................................
Numer PESEL
2. Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest
dokonywany zakup preferencyjny:
Kod pocztowy …………………. Miejscowość ……………..………………………………… …………………………………
ul. ………………………..………………….……..………… nr domu ……. nr mieszkania …..………
3. Nr telefonu: ……………...……………………...……...……………………………..oraz
Adres poczty elektronicznej: ……………...……………….…...…………………………………………………………*
* wyrażam zgodę na przesłanie drogą elektroniczną faktury wystawionej przez Miasto Jelenia Góra
za zakup paliwa stałego, zgodnie z przepisami art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)
4. Określenie rodzaju (orzech, groszek, miał) i ilości paliwa stałego (wyrażona w tonach), o zakup
której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego:
UWAGA! Ilość wnioskowanego paliwa stałego nie może nie może przekroczyć 1,5 tony na jeden okres
- okres do dnia 31 grudnia 2022 r. (rodzaj)…………………………...…………..(ilość)………………………………… ,
- okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r. (rodzaj)……….…………….…………..(ilość)……….…… ,

5.

Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości
paliwa nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego (zaznacz właściwe):
NIE - nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego paliwa stałego
TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego paliwa stałego
w ilości….………..(ilość podajemy w tonach)

6.

Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku 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 co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie
art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla
gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236).

……………..............…………………………..……………
(Miejscowość, data i czytelny podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych klauzula informacyjnakl
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych
Miasto Jelenia Góra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra w związku ze złożeniem wniosku
o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich
poprawiania.

………….....……..………………………...………
( Miejscowość, data i czytelny podpis)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina – Miasto Jelenia Góra z siedzibą:
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jeleniej
Góry;
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych
w następujący sposób: pisemnie na adres – Urząd Miasta Jelenia Góra, Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra; osobiście w w/w siedzibie
Urzędu Miasta Jelenia Góra; telefonicznie pod nr tel.75 -75 49- 860 lub poprzez pocztę
elektroniczną na adres:iodo_um@jeleniagora.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu
związanym z realizacją przez Miasto Jelenia Góra zadań wynikających z ustawy z dnia 27
października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
(Dz. U. poz. 2236),
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jeleniej Górze z siedzibą przy Aleja Jana Pawła II nr 7, 58-506 Jelenia Góra, który w imieniu
Administratora Danych Osobowych przyjmuje i weryfikuje wnioski.
 Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotowi który będzie świadczyć w imieniu
Miasta Jelenia Góra usługę sprzedaży paliwa stałego zgodnie z cyt. wyżej ustawą o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom
administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych.
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu
określonym w przepisach RODO.
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
− prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z
przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego
uprawnienia będzie można skorzystać będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora
w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw

