
PROSZĘ UZUPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Urząd Gminy Chąśno 

Wpłynęło dn. ………….…. 

Nr ……………. 

 
Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy z dnia 

18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną ( Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Imię i nazwisko  

…………………………………………….. 

Adres pod którym prowadzone jest gospodarstwo domowe,  

na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

Telefon kontaktowy lub adres poczty elektronicznej 

…………………………………………….. 

 

OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAKUP PREFERENCYJNY 

PALIWA STAŁEGO 

 

Ilość oraz rodzaj paliwa stałego, na które składam zapotrzebowanie w ramach zakupu 

preferencyjnego (nie więcej niż 1,5 t na gospodarstwo domowe do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony 

po 1 stycznia 2022 r.) 

Okres 
ilość i rodzaj paliwa stałego 

orzech ekogroszek miał 

do 31.12.2022 r.    

po 1.01.2022 r.    

 

 

……….………………..…. 

data i czytelny podpis 

Oświadczenie  

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z 

art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138,1726  

i 1855) i oświadczam, że ( niewłaściwe skreślić ):  

⎯ dokonałem już zakupu preferencyjnego paliwa stałego: rodzaj paliwa: groszek, orzech, miał, 

w ilości: ............... t  

⎯ wnioskodawca ani żaden członek jego 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 20 października 

2022 r., o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. 

 

 

……….………………..…. 

czytelny podpis oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 

27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) Urząd Gminy 

Chąśno informuje, że: 

 

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Chąśno, który mieści się pod adresem 

Chąśno 55, 99-413 jest Wójt Gminy.  

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy: za pomocą e-maila:   sekretarz@chasno.bipst.pl,  za pomocą telefonu: (046) 838-

14-23 lub drogą pocztową – adres wskazany w pkt 1. 

3.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy: za pomocą     e-maila: 

ido@chasno.bipst.pl  lub drogą pocztową – adres wskazany w pkt 1. 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana zapotrzebowania na zakup 

preferencyjny paliwa stałego i umożliwienia zakupu. Administrator przetwarza te dane w ramach realizowania zadań 

nałożonych przepisami prawa na Gminę, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  Zakres danych, jakie przetwarza 

Administrator wynika z przepisów prawa.  

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do danych  

b) prawo do sprostowania danych 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania  

d) prawo do usunięcia danych (bycie zapomnianym)  

e) prawo do przenoszenia danych  

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych  

g) prawo do niepodlegania decyzjom oparty wyłącznie na profilowaniu. 

Zważywszy, iż Administrator przetwarzana dane na podstawie przepisów prawa, uprawnienia opisane powyżej mogą doznać 

ograniczeń wynikających z unormowań prawnych regulujących określone kwestie w sposób odmienny.  

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne oraz inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do 

wywiązania się przez Administratora z obowiązków, które spoczywają na nim spoczywają.   

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie będą wobec 

Pani/Pana podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka). 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 
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