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.
Data wpływu wniosku

Skrócona instrukcja wypełniania:

Godzina wpływu wniosku

Podpis osoby przyjmującej wniosek

1. Należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru należy zaznaczać znakiem ☒

1. ORGAN, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK:
BURMISTRZ MIASTA PYSKOWICE
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 3, 44-120 PYSKOWICE
2. DANE WNIOSKODAWCY I GOSPODARSTWA DOMOWEGO, NA RZECZ KTÓREGO JEST
DOKONYWANY ZAKUP PREFERENCYJNY:
Nazwisko:

Imię:

E-mail:
Lub
Nr telefonu:

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

Województwo:

Powiat:

POLSKA

ŚLĄSKIE

GLIWICKI

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

PYSKOWICE
Miejscowość:

Kod pocztowy:

3. OKREŚLENIE ILOŚCI PALIWA STAŁEGO, O ZAKUP KTÓREJ WYSTĘPUJE
WNIOSKODAWCA, W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO (zaznaczyć właściwe) :
Rodzaj
wnioskowanego
paliwa do zakupu:

UWAGA! Ilość wnioskowanego paliwa do zakupu podana
w tonach nie może przekroczyć łącznie 1,5 tony.

Do 31 grudnia 2022 roku

□ groszek
□ orzech
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4. INFORMACJA, CZY WNIOSKODAWCA DOKONAŁ JUŻ ZAKUPU PREFERENCYJNEGO WRAZ Z
PODANIEM ILOŚCI PALIWA STAŁEGO NABYTEGO W RAMACH TEGO ZAKUPU
PREFERENCYJNEGO: (Zaznacz ☒ właściwe)

□

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.

□

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).
5. OŚWIADCZENIA POZOSTAŁE:
Oświadczam, że głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno
z następujących źródeł: (Zaznacz ☒ właściwe)

□ kocioł na paliwo stałe,
□ kominek,
□ koza,
□ ogrzewacz powietrza,
□ trzon kuchenny,
□ piecokuchnia,
□ kuchnia węglowa,
□ piec kaflowy na paliwo stałe
– zasilane paliwami stałymi (Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku
węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co
najmniej 85% węgla kamiennego), zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności
budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r.
poz. 438, 1561 i 1576).
Oświadczam, że na dzień złożenia wniosku nie dokonałem zakupu preferencyjnego paliwa stałego
na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla
gospodarstw domowych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych
osobowych
Wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………….…
Miejscowość i data

……………………………..
Podpis wnioskodawcy
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. WNIOSKU O ZAKUP PALIWA STAŁEGO PRZEZ GOSPODARSTWO
DOMOWE
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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
(Dz.
Urz.
UE
L
119
z
04.05.2016
–
dalej:
RODO)
informuję,
iż:
1. Administrator danych (ADO) - osoba lub podmiot, która decyduje co się będzie działo z Państwa
danymi osobowymi.
Administratorem
Państwa
danych
osobowych
przetwarzanych
przez
Urząd
Miejski
w Pyskowicach jest: Burmistrz Miasta Pyskowice z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120
Pyskowice. tel. 32 332-60-00 e-mail:info@pyskowice.pl skrytka ePUAP.gov.pl: /UMPysk/skrytka.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) - czuwa nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych
w urzędzie.
W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy się
kontaktować z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach pisemnie na podany
wyżej adres Urzędu lub korespondencją e-mail: iod@pyskowice.pl tel. 32 332-61-03
3. Cele przetwarzania danych
Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia wniosku i umożliwienia
zakupu
paliwa
stałego
dla
gospodarstw
domowych
po
cenach
preferencyjnych.
4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze(art.6 ust. 1 lit. c) RODO), zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności: Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego
dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U.2022.2236).
5. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją nie podania danych osobowych
będzie uniemożliwienierozpatrzenia wniosku oraz dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego.
6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie niezbędnym do załatwienia sprawy, a po jej
zakończeniu zgodnie z symbolem klasyfikacyjnym określonym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.(Dz.U.2011.14.67) – 5 lat.
7. Odbiorcy Państwa danych osobowych
Dane osobowe będą udostępniane Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pyskowicach w celu weryfikacji
wniosku. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych
na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pyskowice.
W szczególności są to: dostawcy usług pocztowych, dostawcy usług i oprogramowania komputerowego
wspomagającego zarządzanie oraz dostawcy usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu
zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), sądy, podmioty świadczące
usługi prawne.
8. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-19
RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. W postępowaniach
administracyjnych i czynnościach urzędowych nie przysługuje prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Aby skorzystać
z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danychosobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
nie będą również przetwarzane w sposób automatyczny, nie będą profilowane.
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WERYFIKACJA WNIOSKU O ZAKUP
(WYPEŁNIA UPOWAŻNIONY PRACOWNIK OŚRODKA POMOC SPOŁECZNEJ W PYSKOWICACH)

1. NA RZECZ GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY ZOSTAŁ WYPŁACONY
DODATEK WĘGLOWY:
□ TAK
□ NIE
2. NA RZECZ GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY ZOSTAŁ POZYTYWNIE
ROZPATRZONY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATEK WĘGLOWY:

□ TAK

□ NIE

3. WNIOSKODAWCA JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM, SPEŁNIAJĄCĄ
WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO DODATKU WĘGLOWEGO, KTÓRA NIE ZŁOŻYŁA WNIOSKU
O WYPŁATĘ TEGO DODATKU

□ TAK

□ NIE

JEŻELI, TAK:
WERYFIKACJA WNIOSKU O ZAKUP W ZAKRESIE ZGŁOSZENIA LUB WPISANIA GŁÓWNEGO
ŹRÓDLA OGRZEWANIA W CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW, O KTÓREJ
MOWA W ART. 27A UST.1 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 2008R. O TERMOMODERNIZACJI
I REMONTÓW ORAZ O CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW JEST:

□ POZYTYWNA

………………………………………
Miejscowość i data

□ NEGATYWNA

……………………………..
Podpis osoby upoważnionej
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