
WNIOSEK 
o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe  

na terenie Gminy Starcza 
 

      Wójt Gminy                            
      Starcza 

       
  Wniosek dot. zakupu                                                      Wniosek dot. zakupu                     
                                     do dnia 31 grudnia 2022                                          od dnia 1 stycznia 2023 
 
 

1) Imię i nazwisko wnioskodawcy  

………………………………………………………………………………………………..……... 

2) Adres, pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest 
dokonywany zakup preferencyjny: 

Miejscowość: ………….…………………………………………………….………………………. 

Ulica i nr domu: ……………………………………………………………………………………. 

3) Numer telefonu wnioskodawcy lub adres poczty elektronicznej: 

a/ telefon: ……………………………………………………….      b/ e-mail: ………………………………………………… 

 
4) Określenie ilości i rodzaju paliwa stałego, o zakup którego występuje wnioskodawca  

(groszek, orzech, miał): 

 
a/ Ilość: ………………..……...…… ton                 (max 1.5 t. do dn. 31.12.2022r. i max 1,5 t. od 01.01.2023r. ) 

 

         Planowana do zakupienia od 01.01.2023r.  ilość  …………...…... ton   * (wypełnić jeśli dotyczy zakupu od 1.01.2023r.) 

 
                                      

b/ Sortyment (zaznaczyć właściwe x ):     groszek                                   orzech     ł                miał         
 

5) Informacja, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości nabytego 
paliwa stałego (zaznaczyć właściwe x ): 

Oświadczam, że: 

TAK - dokonałem/am zakupu preferencyjnego w ilości .................................... ton. 
 

NIE – nie dokonałem/am zakupu preferencyjnego. 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że nie nabyłem/am ani żadna osoba z mojego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest 

dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli 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 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych: 

a) 1,5 t. paliwa stałego – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r., 

b) 1,5 t. paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. i 1,5 t. paliwa stałego od dnia 1 stycznia 2023 r. – w przypadku gdy 

wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

…………………….………………………… 

                data i  podpis 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

                                                         dot. przetwarzania danych osobowych wnioskodawców 

o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

 

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) – RODO /Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn. zm./ informuję: 

Tożsamość i dane kontaktowe 

Administratora 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Starczy z siedzibą ul. Szkolna1  42-261 Starcza , tel. +48 (034) 314 05 08,                

e-mail: gopsstar@wp.pl 

Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych 

Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych – Pan Z e n o n  K u b a t ,                        

z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: zkido@onet.pl, lub 

pisemnie pod adresem: 42- 261 Starcza, ul. Szkolna 1. Z inspektorem ochrony danych 

osobowych kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich 

przetwarzaniem. 

Cele przetwarzania i 

podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań  

GOPS  wynikających  z  przepisów  prawa  tj. ustawy  z  dnia 27 października 

2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 

Przetwarzanie jest niezbędne: do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze art.6 ust.1 lit.c RODO, do wykonania zadania realizowanego                           

w interesie publicznym art.6 ust.1 lit.e RODO. 

Odbiorcy danych Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom: - upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa, - przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Administratora, na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu 

świadczenia określonych w umowie usług. 

Okres przechowywania 

danych 

Pani/Pana dane będą przechowywane: - do momentu wygaśnięcia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, - przez okres niezbędny do 

realizacji określonego celu/celów, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w 

przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa, - do czasu cofnięcia zgody,                   

w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody. 

Pani/Pana prawa związane z 

przetwarzaniem danych osobowych 

1)  Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

1) Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody                    

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

2) Do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych  

Osobowych  /PUODO/  ul.  Stawki 2, 00-193  Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie dotyczących jej(-jego) danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

Informacja o zamiarze 

przekazywania danych osobowych 

do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

Informacja o dowolności lub 
obowiązku podania danych 

Podanie danych osobowych jest: - niezbędne i wynika z wyżej wskazanych 

przepisów prawa, - jest dobrowolne w przypadku danych nieobowiązkowych. 

Informacja ozautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji w tym o 

profilowaniu 

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie 

podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

                  …………………………………………….……………………..  

                                                                     Podpis wnioskodawcy 

mailto:gops.opatow@post.pl
mailto:zkifo@onet.pk

