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WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO 
 (WĘGLA) DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
na okres do 31 grudnia 2022 r.

UWAGA!
Informacje i oświadczenie złożone 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 (Dz. U. z 2022r., poz. 1138, 1726, 1855) oraz zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

Skrócona informacja wypełniania:
X
V
	Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI 
Pola wyboru należy zaznaczyć symbolem         lub 

Organ, do którego składany jest wniosek  o preferencyjny zakup paliwa stałego 
dla gospodarstwa domowego 
Wójt Gminy Cisek 
ul. Planetorza 52 
47-253 Cisek 

Dane dotyczące wnioskodawcy 
Imię (imiona)
Nazwisko
Numer telefonu 
Adres poczty elektronicznej (e-mail) 

Adres zamieszkania, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, 
na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny
Miejscowość
Kod pocztowy 
Ulica
Nr domu 
Nr mieszkania 

Określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca 
w ramach zakupu preferencyjnego 
Ekogroszek*/groszek
(prosimy o wpisanie ilości w tonach)  
Orzech
(prosimy o wpisanie ilości w tonach)  
*jedynie w przypadku dostępności tego sortymentu u dystrybutora paliwa stałego. 


Czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego paliwa stałego?  
(W przypadku odpowiedzi TAK należy wskazać ilość zakupionego paliwa stałego) 


         TAK  w ilości ………ton 


          NIE


Oświadczam, że:

	ani 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  1,5 tony zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,
	wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą, 
	jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. 







……………………………                        ……………………………                                …….…………………..…………
miejscowość                                                        data                                                              podpis wnioskodawcy




Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) informujemy, że:
	Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych Klientów jest                    Wójt Gminy Cisek. Adres Urzędu Gminy Cisek: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52;

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Urzędu Gminy Cisek: Jacek Zontek,                            tel. 774871140, e-mail: info@cisek.pl;
Dane osobowe Klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Gminy ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie                           z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach;
	Odbiorcami danych osobowych Klientów będą wyłącznie podmioty uprawnione                     do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie                  z jednolitym rzeczowym wykazem akt Dz. U. z 2011 roku, Nr 14, poz. 67;
	Klienci mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,                   ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
	Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Podanie danych osobowych Klienta w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) jest obligatoryjne.





……………………………                        ……………………………                                …….…………………..…………
miejscowość                                                        data                                                              podpis wnioskodawcy




